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ŠOLSKI CENTER 

NOVO MESTO 

Srednja gradbena in lesarska šola 

Šegova ulica 112 

Novo mesto 

  

                                                                                                       Številka: 

                  Datum: 18. 9. 2013 

 

ZAPISNIK 

 

 1. seje Sveta staršev Srednje gradbene in lesarske šole na Šolskem centru Novo mesto v zbornici šole 

dne 18. 9. 2013 ob 16.30. 

 

Prisotni:  

− mag. Biljana Bahat Vovk – ravnateljica SGLŠ, 

− Mirjam Žnidarčič – svetovalna delavka, 

− predstavniki Sveta staršev:   

Melita Kisovec (LG 1.a) 

Janez Štefanič (L 1.b) 

Jože Strojinc (LG 1.c) 

Suzana Gašperič (L 1.k) 

Suzana Gorenjc (G 2.a) 

Ana Tomše (L 2.a) 

Marjana Kulovec (L2.b) 

Jelka Sever (LG 2.c) 

Irena M. Colarič (G 3.a) 

Jože Luzar (L 3.a) 

Andrej Videtič (G 3.b) 

Anica Sternad (L 3.b) 

Andrej Redek (L 4.a) 

 

           

Dnevni red: 

 

1. Konstituiranje Sveta staršev 

2. Dogovor o delu Sveta staršev 

3. Potrditev poročila o delu šole v šol. letu 2012/2013 

4. Predstavitev osnutka letnega delovnega načrta in soglasje k temu 

5. Aktualne informacije (razpis, promocija, e-asistent) 

6. Šolski sklad 

7. Predlogi, pripombe, sugestije 

 

 

K 1.) Člani Sveta staršev potrdijo predsednika Sveta staršev gospoda Andreja Redka, za 

njegovega namestnika pa gospoda Branka Bojanca. 

 

K 2.) Člani Sveta staršev sprejmejo dogovor o delu Sveta staršev. 

 

K 3.) Ravnateljica poda poročilo o delu za lansko šolsko leto, in sicer o uspehu dijakov po 

posameznih letnikih, uspehu na poklicni maturi in zaključnem izpitu ter enem zlatem 

maturantu, realizaciji interesnih dejavnosti, PUD-u, uspehu dijakov na različnih državnih in 
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mednarodnih tekmovanjih, realizaciji tehniških dni in predstavitev poklicev po osnovnih šolah 

... 

 

K 4.) Ravnateljica seznani člane Sveta staršev z osnutkom LDN za šolsko leto 2013/2014. 

Pove, da sta vizija in poslanstvo šole spremenjena z namenom, da je napisno tisto, kar želimo 

delati in kar lahko uresničimo. Naši učitelji so zgled dijakom in poleg strokovnega dela 

pomeni velik doprinos tudi njihovo pedagoško delo. 

V šolskem letu 2013/2014 je v programih na področju lesarstva 174 dijakov, v programih na 

področju gradbeništva pa 97. 

Kadrovsko šola šteje 28 učiteljev, eno administratorko in eno svetovalno delavko.  

 

Člani Sveta staršev potrdijo letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014 z dvigom rok. 

 

K 5.) Ravnateljica pove, da smo si v letošnjem šolskem letu zadali visoke cilje, saj je naš cilj, 

da oblikujemo nov izobraževalni program in ga ponudimo učencem – našim bodočim 

dijakom. Upamo tudi, da bo šola obstala in da se ne bomo združevali, zato bomo velik 

poudarek dali promociji poklicev po osnovnih šolah. 

 

V okviru obveznih izbirnih vsebin imamo štiri organizatorje dejavnosti, ki med seboj 

sodelujejo in organizirajo kulturne, strokovne in športne dejavnosti ter strokovne ekskurzije. 

V učnem načrtu je za vsak program in letnik določen fond ur, ki ga bodo realizirali v 

celotnem šolskem letu. Letošnja posebnost je dvodnevna strokovna ekskurzija za 3. in 4. 

letnike. Iz lanskega šolskega leta imamo z dvodnevno ekskurzijo dobre izkušnje in jo bomo 

letos ponovili. Datum bo znan naknadno, realizirana pa bo v petek in soboto. S tem bodo 

dijaki pridobili tudi en dan prosto, ki ga bodo lahko izkoristili na dan maturantskega plesa oz. 

izleta. Program strokovne ekskurzije pripravljajo učitelji stroke, pri tem sledijo vsem 

novostim v gospodarstvu. V obvezne izbirne vsebine smo dodali tudi športno dejavnost 

smučanje, ki ne bo samo za dijake zaključnih letnikov, kot je bilo to pretekla leta, v dejavnost 

bodo vključeni vsi dijaki, ki bodo to želeli. 

Pri organiziranju strokovnih ekskurzij za dijake starši Sveta staršev prosijo, da so celodnevne, 

da se upraviči strošek prevoza. 

 

Projektni tedni za dijake so ustaljeni. Letošnje šolsko leto bomo spreminjali in dodajali nove 

vsebine, in sicer ne bo poudarek samo na strokovnih, temveč tudi na drugih vsebinah (npr. 

lani je prišel predavatelj iz Zdravstvenega doma in je dijakom predaval o spolni vzgoji, 

odvisnostih …). Letos bomo dodali vsebine o alkoholizmu med mladostniki. 

 

21. novembra 2013 bomo imeli na Šolskem centru »Dan odprtih vrat«. V letošnjem šolskem 

letu bomo sodelovali in izpeljali naslednje projekte: Rastem s knjigo (slovenistični aktiv), 

Gradbeniada in Lesariada za dijake, Europraksa (praksa dijakov v tujini), Olimpijada 

lesarskih poklicev (tekmovanje v ročnih spretnostih), katerega organizator državnega 

tekmovanja je naša šola (od 30. 1. do 1. 2. 2014), Euroskills (nadaljevanje tekmovanja 

olimpijada lesarskih poklicev na mednarodni ravni), projekt »Lepo je deliti«, ki je 

tradicionalen in kjer dijaki poleg znanja, ročnih spretnosti, pridobivajo občutek za pomoč 

sočloveku v stiski. 

 

Dijaki 2. letnika programa lesarski tehnik bodo v okviru predmeta Gibanje in zdravje v 

soboto, 21. 9. 2013, imeli celodnevni izlet v Ljubljano, kjer si bodo med drugim v dvorani v 

Stožicah ogledali košarkarsko tekmo v okviru Eurobasketa. Vodja poti je Mario Mohorović, 
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učitelj spremljevalec pa Valentin Pečaver. Ravnateljica starše naproša, da v primeru težav s 

prevozi do Tuša, od koder krenejo na izlet, le-to sporočijo razredniku oz. vodji poti. 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu je glavni poudarek kvalitetna izvedba pouka. V okviru tega 

bomo na šoli za učitelje organizirali različna predavanja in delavnice na temo metode 

poučevanja. 

Veliko pozornosti bomo namenili tudi dijakom z odločbo o usmerjanju oz. dijakom s 

posebnimi potrebami. Izvajali bomo dodatno strokovno pomoč v obsegu ur, ki jih imajo v 

odločbi. Izvajalci dodatne strokovne pomoči bodo učitelji in drugi izvajalci. Koordinatorica 

dela z dijaki s posebnimi potrebami je Mirjam Žnidarčič, ki je hkrati tudi svetovalna delavka 

Srednje gradbene in lesarske šole. 

 

Termini praktičnega usposabljanja za delo pri delodajalcih so določeni. Trenutno so na 

osemnajsttedenskem PUD-u dijaki iz razreda G 3.B. V okviru PUD-a naj bi dijakom pripadala 

malica, nagrada za delo pa je stvar delodajalca in ni obvezna. Prvim letnikom svetujemo, da si 

sami poiščejo delodajalca, kjer bodo opravljali prakso tri leta. Dijaki, ki bodo imeli PUD 

konec šolskega leta, bodo imeli zaključene ocene prede odhodom. 

Naši dijaki so zaradi deficitarnosti naših poklicev brez težav zaposljivi. 

 

Član Sveta staršev gospod Videtič pove, da je potrebno delati na promociji šole in poklicev. 

Ravnateljica doda, da sta promocija poklicev in šole ter kvalitetna izvedba pouka dva najbolj 

pomembna in prioritetna cilja, ki smo si jih zadali v letošnjem šolskem letu. Prizadevali si 

bomo vstopati v osnovne šole in poklice, z namenom, da bi staršem otrok na roditeljskih 

sestankih le-te predstavili, saj je še vedno zelo prisotna miselnost staršev, da »moj otrok pa že 

ne bo delal težkega dela v gradbeništvu oz. lesarstvu«. Vemo pa, da so v gradbeništvu in 

lesarstvu na voljo moderni stroji in orodja, ki zmanjšujejo to zgrešeno miselnost težkega 

poklica. Vsako šolsko leto je razpis za kadrovske štipendije Javnega sklada RS za 

štipendiranje, ki pa ostajajo nepodeljene, kar je velika škoda. V letu 2014 se obetajo tudi 

državne štipendije za deficitarne poklice in verjamemo, da bodo vsi naši poklici opredeljeni 

kot deficitarni. Lestvico deficitarnih poklicev bo pripravilo Ministrstvo za izobraževanje. 

 

K 6.) Ravnateljica ocenjuje, da v lanskem šolskem letu delovanje Šolskega sklada ni bilo 

dovolj živo. Nova predsednica Šolskega sklada je sedaj Mirjam Žnidarčič, člana v okviru šole 

pa Igor Kalin in Nataša Eržen. Člani Sveta staršev se strinjajo, da člana iz vrst staršev še 

naprej ostajata gospod Andrej Redek in gospa Irena Colarič. 

Predsednica Šolskega sklada posreduje nekaj informacij o delovanju Šolskega sklada na šoli, 

katerega glavni namen je nuditi finančno pomoč dijakom, ki so materialno ogroženi. Denar iz 

sklada se glede na potrebe nameni lahko tudi za plačilo strokovnih ekskurzij, vstopnin za 

kulturne dejavnosti, dolgov dijakov za šolske dejavnosti ali kaj drugega. Trenutno stanje 

razpoložljivih sredstev v Šolskem skladu je 700 evrov. V letošnjem šolskem letu smo 

pripravili obrazec – izjavo, kjer starše prosimo za prostovoljni prispevek v višini 5 evrov v 

mesecu oktobru in januarju. S podpisom izjave, ki so jo razredniki razdelili vsem staršem na 

roditeljskem sestanku, bomo pripravili položnice. Jeseni bomo organizirali tudi Bazar, na 

katerem bodo dijaki prodajali svoje izdelke, ki jih bodo dijaki lesarji pod mentorstvom 

učiteljev prakse izdelali na praksi. Zbrani denar v Šolskem skladu bomo namenili za nakup 

dveh delavniških kovčkov, ki jih dijaki lesarji potrebujejo pri praksi, za plačilo dolgov dijakov 

za šolske dejavnosti, za nagradno ekskurzijo najboljšim dijakom ter druge osnovne šolske 

potrebščine, ki jih dijaki potrebujejo pri pouku in si zaradi materialne in socialne ogroženosti 

le-teh ne morejo sami kupiti.  
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K 7.) Gospod Jože Luzar pove, da se starši razreda L 3.a zahvaljujejo za dopoldanski pouk, ki 

ga imajo letošnje šolsko leto dijaki, saj nimajo več težav s prevozi.  

Predsednik Sveta staršev gospod Andrej Redek prav tako pozdravlja dopoldanski pouk, 

predvsem zaradi nasilništva, ki se dogaja s strani Romskih pripadnikov do dijakov na 

avtobusni postaji. Pri tem svetovalna delavka pove, da se vsako šolsko leto vodstveni delavci 

in svetovalna služba srečamo s predstavniki Policijske uprave, kjer se dogovorimo o načinu 

sodelovanja in ukrepanja v primerih nasilništva. Sestanek z novim komandirjem Policijske 

uprave, gospodom Ogulinom, je predviden 10. oktobra 2013. 

Sicer pa vsako leto dijake obveščamo oz. jih usmerjamo in se pogovarjamo o dogodkih na 

avtobusni postaji, zato jim svetujemo, da na avtobusno postajo hodijo v skupinah in ne sami, 

da v primeru nasilja dijaki pokličejo policijo bodisi na znano število 113 oz. na anonimno 

številko 080/1200 in dogodek prijavijo, o dogodku povedo v šoli razredniku, učitelju ali 

svetovani delavki. Dijake spodbujamo, da kakršno koli nasilje prijavijo, da lahko policija 

naprej ukrepa v okviru njihovih pristojnosti. Na šoli imamo tudi varnostnika, ki dela obhode 

po šoli in okoli nje. 

 

Ravnateljica pove, da si vsi želimo, da bi bili dijaki, starši in učitelji zadovoljni. Pomembno 

je, da se učitelji in dijaki pozdravljajo na hodnikih, in pri tem smo učitelji gotovo zgled. 

 

Gospod Strojinc pove, da se je na začetku šolskega leta pojavljalo, da so vlaki zamujali zjutraj 

iz smeri Trebnje in v zvezi s tem ni bilo razumevanja s strani učiteljev. Meni, da ni možno 

predvideti, kdaj bodo vlaki zamujali in pri tem prosi učiteljski zbor za razumevanje. 

Predlaga tudi, da bi na spletni strani šole imeli člani Sveta staršev aplikacijo oz. zavihek, kjer 

bi si lahko med seboj dopisovali, kjer bi bili objavljeni zapisniki sej, obvestila in podobno. 

Ravnateljica bo predlog poskušala čim prej uresničiti. 

 

Na vprašanje, ali si člani Sveta staršev želijo ali imajo predlog za kakšno predavanje, gospa 

Jelka Sever odgovori, da bi si želela poslušati predavanje gospoda Marka Juhanta na temo 

vzgoje mladostnikov. Gospa Marjana Kulovec predlaga predavanje na temo nasilja. 

Ravnateljica obljubi, da bomo predlagane teme poskušali uresničiti v tem šolskem letu. 

 

Ravnateljica na koncu seje napove naslednje srečanje, ki bo v sredo, 13. novembra 2013, ob 

16.00 v zbornici. Na sejo bomo povabili gospoda Tonija Kočevarja, ki nam bo predaval o 

pasteh zasvojenosti pri mladostnikih. 

 

Seja zaključna ob 17.45. 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Mirjam Žnidarčič, svetovalna delavka 

 


