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Ljubljana, 13. 9. 2018 
Številka: 900-2/2018/1 

 

ZAPISNIK 
 

1. sestanka Sveta staršev SIC Ljubljana v šolskem letu 2018/19, 
ki je bil v četrtek, 13. septembra 2018, ob 1630 v stekleni dvorani 

 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda  
2. Volitve predstavnika v Svet zavoda in predsednika Sveta staršev 
3. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev  
4. Pregled uspeha v šolskem letu 2017/18, realizacija LDN 2017/18 
5. Novo šolsko leto 2018/19 (LDN 2018/19) 
6. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah 
7. Šolski sklad 
8. Mnenja in predlogi predstavnikov staršev 
9. Razno 

 
 
 
 
Prisotnih je bilo 35 predstavnikov staršev od 54 vabljenih, 9 predstavnikov se je opravičilo 
(podpisani seznam prisotnosti je del zapisnika). 
 
Ravnateljica šole mag. Frančiška Al-Mansour je pozdravila vse prisotne in predstavila svojega 
pomočnika Alojza Kranjca ter Marka Galeta, ki je vodja aktiva PUD ter organizator PUD-a na 
strojništvu, obenem pa tudi vodja šolskih delavnic na področju strojništva. 
 
 
 
Ad. 1): Potrditev dnevnega reda  
 
Ravnateljica je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer točko 6., kjer je predstavila nov 
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah. 
 
SKLEP 1: Prisotni so se strinjali s spremembo dnevnega reda. 
 
 
Ad. 2): Volitve predsednika Sveta staršev ter predstavnika v Svet zavoda 
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Dosedanjemu predsedniku Sveta staršev, g. Novaku, je zaradi zaključka izobraževanja 
njegovega sina prenehal mandat predsednika Sveta staršev ter članstvo v Svetu zavoda. Po 
predstavitvi pomena predstavnika staršev (predsednik Sveta staršev ter član v Svetu zavoda) 
ter razpravi je z imenovanjem soglašala mati dijaka iz 1.C. Nova predsednica Sveta staršev in 
članica Sveta zavoda je Neli Metro iz 1.C razreda. 
 
SKLEP 2: Starši so z dvigom rok soglasno potrdili novo predsednico Sveta staršev in njihovo 

predstavnico v Svetu zavoda, Neli Metro. 
 
 
Ad. 3: Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev  
 
Na pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev ni bilo pripomb.  
 
SKLEP 3: Svet staršev je soglasno sprejel in potrdil zapisnik zadnjega sestanka. Strinjajo se, 

da se vabila in priloge ter zapisnike sestankov tudi v bodoče pošilja po elektronski 
pošti, kdor pa le-te nima, se mu pošlje po klasični pošti. 

 
 
Ad. 4): Pregled uspeha v šolskem letu 2017/18, realizacija LDN 2017/18 
Ravnateljica je: 

 predstavila učni uspeh in stanje v šolskem letu 2017/18, statistiko vpisov in izpisov, 
prepisov, izključitev ter preusmeritev znotraj zavoda; 

 izpostavila, da je bil uspeh ob 1. ocenjevalnem obdobju zelo slab. Dijaki se ne zavedajo, 
da je šolskega leta za tiste, ki imajo še iz 1. konference veliko nepopravljenih ocen 
prehitro konec. Dijaki z več kot tremi negativnimi ocenami se, če to želijo, lahko vpišejo 
v izobraževanje odraslih, tam naredijo manjkajoče obveznosti in se potem na podlagi 
pisne prošnje in odobritve ravnateljice vpišejo v višji letnik rednega programa; 

 da je bila zaradi veliko daljših bolniških odsotnosti učiteljev realizacija pouka 95%; 

 da je bilo konec šolskega leta na šoli več inšpekcijskih nadzorov; 

 da se je med šolskimi počitnicami preuredila avla šole, v celoti sta se prenovili dve 
učilnici ter kot vsako leto popravilo oz. zamenjalo žaluzije na oknih celotne šole. 

 
Starši niso imeli pripomb na predstavitev realizacije LDN 2017/18. 
 
 
Ad. 5): Novo šolsko leto 2018/19 (LDN 2018/19) 
 
Ravnateljica je prisotnim predstavila LDN za šolsko leto 2018/19 ter izpostavila: 

 podrobneje posamezne postavke v LDN (novo ime zavoda, začetek izvajanja pouka, 
odprti kurikul, …); 

 da se v letošnjem šolskem letu ne bo izvajal projekt Erasmus+K1 (mobilnosti dijakov), 
se bosta izvajala pa druga dva projekta; 

 da je bila konec meseca avgusta 2018 na šoli organizirana 20 urna »uvajalnica« 
slovenščine za dijake tujce, ki so se vpisali na našo šolo. Tečaj bo potekal tudi čez celo 
šolsko leto;  

 da se tako kot je že praksa iz prejšnjih šolskih let tudi v letošnjem šolskem letu 2018/19 
spremlja in spodbuja dijake ponavljalce; 
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 da lahko dijaki (oz. njihovi starši), ki imajo primanjkljaj znanja in še niso prejeli odločb 
DSP s strani ZRSŠ, na ravnateljico naslovijo prošnjo za šolsko učno pomoč. Ravnateljica 
praviloma odobri učno pomoč, če dijak ne izostaja oz. ni moteč pri pouku. Poleg 
učiteljev, ki učijo dijake, sta na šoli zaposleni še dve osebi za nudenje individualne učne 
pomoči; 

 na sestanku so bili po programih predstavljeni dodatni stroški v šolskem letu 2018/19; 

 da se je v letošnjem šolskem letu v program Oblikovalec kovin - Orodjar in Papirničar 
vpisalo tudi nekaj dijakov vajencev, ki imajo z delodajalci sklenjene individualne 
pogodbe. Dijaki prvih letnikov so dva dni tedensko na praksi pri delodajalcih, po 
dopolnjeni starosti 15 let. V sistem vajeništva se lahko dijaki vpišejo (podpišejo 
pogodbo z delodajalcem) tudi med šolskim letom; 

 da morajo dijaki zaključnih letnikov SSI in PTI programov, ki bodo opravljali poklicno 
maturo, imeti obvezno konzultacije za 4 IE (izpitno enoto), ker drugače ne morejo 
pristopiti na zagovor te enote; 

 ravnateljica je povedala, da je na šoli redno zaposlenih 96 pedagoških delavcev. Ena 
učiteljica strokovnih predmetov tekstila bo v sklopu programa »Dvig poklicnih 
kompetenc učiteljev« dva meseca opravljala usposabljanje v podjetju. Za čas njene 
odsotnosti jo je na šolo prišla nadomeščat brezposelna oseba iz ZRSZ s primerno 
izobrazbo; 

 ravnateljica je pojasnila, da lahko dijaki na posebnem obrazcu oddajo vlogo za status 
športnika profesorju športne vzgoje Robertu Zickeru, vlogo za status kulturnika pa 
oddajo njej. Statusi se dijakom lahko tudi zamrznejo ali odvzamejo. V primeru, da se 
status odvzame, ga dijak v tekočem šolskem letu ne mora več pridobiti nazaj; 

 da morajo dijaki, ki želijo imeti status vozača, razredniku prinesti prošnjo in vozni red, 
na podlagi katerega se jim nato status prizna, vendar naj dijaki le-tega ne izkoriščajo;  

 29. 9. 2018 bo prva delovna sobota, pouk bo potekal po ponedeljkovem urniku. Starši 
dijakov, ki se pouka zaradi slabih prometnih povezav ne bodo mogli udeležiti, naj o tem 
obvestijo razrednika in odjavijo šolsko malico; 

 da se je letos naš zavod preimenoval v Strokovni izobraževalni center Ljubljana (SIC 
Ljubljana). Zavod je sestavljen iz treh enot: 

- SPSŠB, kjer poteka redno izobraževanje dijakov, 
- MIC, kjer poteka izredno izobraževanje dijakov, razni tečaji in usposabljanja, 

popravila v delavnicah strojništva, avtoremonta in tekstila, 
- AVTOŠOLA JEŽICA, kjer ravno tako potekajo tečaji, temeljne kvalifikacije, CPP 

tečaji, vožnje za pridobivanje vozniškega dovoljenja A, B, BE, C, CE, D in F 
kategorije, … 

 
SKLEP 4/1: Starši so soglasno potrdili pričetek pouka ob 730

. 

SKLEP 4/2: Starši so soglasno potrdili predlog LDN za šolsko leto 2018/19. 
SKLEP 4/3: Starši so soglasno potrdili dodatne stroške za plačilo v šolskem letu 2018/19. 
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Ad. 6): Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah 
 
Ravnateljica je povedala, da je s 1. 9. 2018 stopil v veljavo nov Pravilnik o šolskem redu v 
srednjih šolah, ki je prinesel kar nekaj sprememb. Povedala je, da morajo polnoletni dijaki 
podpisati soglasja, da se strinjajo, da starši opravičujejo izostanke, da se jih obvešča o 
njihovem napredovanju. Spremenila se je tudi postopnost vzgojnih ukrepov. Po novem je 
lahko dijak, ki ima 35 neopravičenih ur že izključen, da lahko dobi 14 dnevno prepoved 
obiskovanja pouka, alternativnih vzgojnih ukrepov skorajda ni več. V skladu s Pravilnikom po 
novem ni več pedagoških pogodb, temveč sklep o prilagajanju obveznosti dijaka, ki se mu ga 
podeli na osnovi pisne prošnje in priloženih dokazil. 
 
 
Ad. 7): Šolski sklad 
 
Z denarjem iz šolskega sklada se je v šolskem letu 2017/18 kupilo: multifunkcijski tester, šivalni 
stroj, voziček za orodje. 
 
Ravnateljica je predlagala, da ostane znesek za šolski sklad (prostovoljni prispevek staršev) 
nespremenjen, to je 2x letno po 20,00 EUR. Starši bodo dobili položnice po pošti v novembru 
in marcu, plačilo pa ni obvezno. 
 
SKLEP 5: Svet staršev je soglasno potrdil znesek 2x 20,00 EUR za šolski sklad 2018/19.  

Prva položnica bo na UPN obrazcu (položnici) poslana staršem po pošti v mesecu 
novembru 2018, druga položnica pa marca 2019. 

 
 
Ad. 8): Mnenja in predlogi predstavnikov staršev 
S strani predstavnikov staršev ni bilo nobenega predloga ali izraženega mnenja. 
 
 
Ad. 9): Razno  
Ravnateljica je predlagala 

 da, če se pojavijo kakršnakoli vprašanja, pritožbe ali predlogi, jih lahko starši pošljejo 
na šolski mail info@siclj.si in bodo posredovana naprej; 

 da bo naslednji sestanek Sveta staršev 5. 2. 2019 ob 1730 (po roditeljskih sestankih); 

 da v primeru, da dijak rabi pomoč glede učenja, naj jo naprej poišče na šoli. Če bo 
potreba po inštruktorju, naj inštruktor pride v šolo do učitelja, ki poučuje njihovega 
varovanca, da se dogovorita, na katerem področju dijak potrebuje pomoč. 

 
Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev SIC Ljubljana v šolskem letu 2018/19 bo objavljen na spletni 
strani šole: https://www.siclj.si/zavod/svet-starsev/. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 1755

. 

 
Ljubljana, 13. 9. 2018 
 
Mojca Suhadolnik        Neli Metro l.r 
      zapisala        predsednica Sveta staršev 
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