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ŠOLSKI CENTER 

NOVO MESTO 

Srednja gradbena in lesarska šola 

Šegova ulica 112 

Novo mesto 

  

                                                                                                                  

     Datum: 13. november 2013 

 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

 2. seje Sveta staršev Srednje gradbene in lesarske šole, ki je bila v sredo, 13. 11. 2013, ob 16.00  

v zbornici šole. 

 

 

Prisotni:  

− mag. Biljana Bahat Vovk – ravnateljica SGLŠ, 

− Mirjam Žnidarčič – svetovalna delavka, 

− predstavniki Sveta staršev:   

Melita Kisovec (LG1a) 

Janez Štefanič (L1b) 

Jože Strojinc (LG1c) 

Suzana Gorenjc (G2a) 

Ana Tomše (L2a) 

Marjana Kulovec (L2b) 

Jelka Sever (LG2c) 

Jože Smuk (L2k) 

Jože Luzar (L3a) 

Andrej Videtič (G3b) 

Anica Sternad (L3b) 

Andrej Redek (L4a) 

 

Opravičili so se: Suzana Gašperič (L1k), Irena M. Colarič (G3a), Branko Bojanc (G4a) 

 

 

           

Dnevni red:  

 

1. Srečanje s predstavniki Policijske postaje Novo mesto – medvrstniško nasilje in 

varnost dijakov na poti v šolo 

2. Predlogi, pripombe, sugestije 

 

 

K 1.) Na drugo sejo Sveta staršev smo povabili predstavnika Policijske postaje Novo mesto, 

gospoda Aleša Piberčnika, vodjo policijskega okoliša KS Šmihel, KS Regrča vas, KS Birčna 

vas, KS Podgrad, KS Gotna vas ter Šolskega centra in okolice, ki je predstavil pomembna 

izhodišča medvrstniškega nasilja in varnosti dijakov na poti v šolo. 

 

Povedal je, da pri preprečevanju in reševanju medvrstniškega nasilja zelo dobro sodelujejo s 

šolo. Tako smo v prvih letnikih izvedli preventivne delavnice na temo medvrstniškega nasilja, 

kjer so imeli dijaki možnost aktivnega sodelovanja. Poudaril je, da je zelo pomembno, da 
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dijaki nasilne dogodke, še posebej če so sami žrtve, prijavijo na policijsko postajo bodisi na 

telefonsko številko 113 ali anonimno številko 080 1200. Problem je, da je zelo veliko 

očividcev in žrtev nasilja, prijav pa dejansko zelo malo.  

Pove primer, ko je dijak zaupal svetovalni delavki, da Romi nad njim izvajajo verbalno 

nasilje, mu grozijo in ga izsiljujejo. Na policijsko postajo si ni upal iti sam, saj se je bal, da ga 

bodo Romi na poti videli, ga ugrabili in ga še naprej ustrahovali ter izsiljevali. Pritisk, ki ga je 

doživljal, je bil zanj tako močan, da je poiskal pomoč v šoli in zgodbo zaupal svetovalni 

delavki, ki je v soglasju z njim poklicala policijsko postajo. Kriminalist je v kratkem času v 

civilnih oblačilih prišel na šolo in opravil z dijakom razgovor, napisal zapisnik ter se 

pogovoril še z drugimi dijaki, ki jih je ta dijak omenil in so bili tudi žrtve nasilja. Zadevo so 

potem reševali policisti naprej in omenjene Rome takoj ustavili. Dijak je potrdil, da je sedaj 

miren in da teh Romov na avtobusni postaji in v okolici šole ne videva več. 

 

Pove, da se na policijski postaji zavedajo problema avtobusne postaje, kjer se najpogosteje 

dogajajo nasilna dejanja, drugi problem so tamkajšnji gostinski lokali, kamor dijaki zahajajo. 

Tako dijaki kot lastniki lokalov ne upoštevajo zakonov glede prodaje alkoholnih pijač. V 

novembru in decembru bodo okrepili nadzor. Na terenu bodo inšpektorji, ki bodo izvajali 

poostren nadzor nad prodajo alkoholnih pijač mladoletnikom.  

Policisti še ugotavljajo, da se mladostniki zbirajo v garažah trgovine Tuš in pijejo alkoholne 

pijače, ki jih bodisi kupijo v trgovini bodisi jih prinesejo s seboj od doma. V teh primerih 

lahko mladostnike samo opozorijo, drugih orodij nimajo. V kolikor je kakšen mladostnik 

vinjen, pokličejo njegove starše in zahtevajo, da ga pridejo iskat in da ga odpeljejo domov. 

Problem je, ker veliko staršev ob takih klicih ne uvidi težavo prekomernega popivanja svojih 

otrok. 

 

Starši izpostavijo težave s preprodajo prepovedanih drog. Gospod Piberčnik pove, da se 

prepovedane droge občasno prodajajo tudi v okolici Šolskega centra NM, vendar imajo največ 

težav s preprodajalci v okolici Osnovne šole Grm. Problem je, ker morajo imeti trdne dokaze, 

da lahko preganjajo tovrstna kriminalna dejanja, zato se največkrat misli, da so pri tem 

policisti neuspešni. 

 

Na koncu gospod Piberčnik pove, da se na policijski postaji trudijo in so prisotni po mestu, 

skušajo zagotavljati največjo možno varnost dijakov na poti v šolo in iz šole. Prisotni so ob 

vseh opozorilih Šolskega centra NM, v decembru bodo izvajali poostrene nadzore ne samo na 

avtobusni postaji, temveč tudi na sami poti v šolo glede uporabe petard. O petardah bo 

pripravil tudi gradivo, na podlagi katerega se bodo razredniki na razrednikovi uri pogovarjali 

z dijaki. Na oglasne deske bo šola obesila plakate, ki bodo opozarjali na kaznivo metanje 

petard. 

Še enkrat poudari pomembnost, da dijaki ali starši prijavljajo nasilna dejanja, dovolj je samo 

obvestilo na policijsko postajo tudi brez imena in priimka, saj bodo lahko samo na tak način 

pravočasno ukrepali. Predlaga, da mu starši ali dijaki kakršnokoli vprašanje, mnenje, predlog, 

informacijo napišejo na njegov elektronski naslov: ales.pibercnik@policija.si ali se obrnejo na 

ravnateljico ali svetovalno delavko, ki bosta naprej ukrepali in se povezali s policijsko 

postajo. 

 

K 2.) 

Ravnateljica seznani starše, da je trenutno v Šolskem skladu okoli 1.000 EUR. V sklad je 

prispevalo okoli 20 staršev ter vsi učitelji po10 EUR. Prispevki, ki jih bomo danes zbrali na 

»Dijaški tržnici«, bodo prav tako namenjeni za Šolski sklad. 

mailto:ales.pibercnik@policija.si
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Ravnateljica seznani starše Sveta staršev s prošnjo sedemčlanske družine, ki so zaprosili za 

pomoč pri kritju stroškov v višini 32,65 EUR za plačilo dejavnosti, ki so jih imeli dijaki v 

mesecu septembru. Gre za družino, kjer sta oba starša brezposelna, brez lastnih dohodkov za 

preživljanje in šoloobveznimi otroki. Ravnateljica predlaga, da se znesek poravna iz sredstev 

Šolskega sklada.  

 

Člani Šolskega sklada sprejmejo sklep, da se plačilo dejavnosti dijaku poravnajo iz sredstev 

Šolskega sklada. 

 

Starši, ki so danes poslušali predavanje gospoda Tonija Kočevarja na temo Pasti zasvojenosti, 

so predlagali, da bi ga ponovno povabili in organizirali predavanje za starše in dijake na temo 

alkoholizma.  

Ravnateljica pove, da bomo predlog preučili ter organizirali predlagano predavanje v januarju 

2014, ko so predvideni roditeljski sestanki za starše. 

 

S strani staršev je bil podan predlog, da 24. 12. 2013 dijaki ne bi imeli pouka, saj se pouk po 

direktorjevem sklepu zaključi ob 11.15. Ta dan bodo težave prevozi, zadrževanje in popivanje 

dijakov na avtobusni postaji, kar želijo starši preprečiti. 

Na seji sklenemo, da bodo dijaki ta dan nadomestili s celodnevnimi kulturnimi, strokovnimi 

in športnimi dejavnostmi, ki bodo organizirane med 29. in 31. januarjem 2014. Dijaki iz 

razreda G4a in G3a so ta dan že nadomestili z dvodnevno ekskurzijo, razredi L4a, L3a in L2b 

bodo ta dan še nadomestili z dvodnevno ekskurzijo, ostali razredi pa s celodnevno 

dejavnostjo, ki bo zaradi prevozov potekala do 17.30. 

 

Seja zaključna ob 17.30. 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Mirjam Žnidarčič, svetovalna delavka 

 


