
Dijaška skupnost SPSŠB Ljubljana 

Ptujska ulica 6, Ljubljana 

ZAPISNIK SESTANKA DIJAŠKE SKUPNOSTI SPSŠB LJUBLJANA, 

ki je bil 13. 9. 2018 ob 12.00 v stekleni dvorani.  

PRISOTNI: 

- ravnateljica Frančiška Al-Mansour 

- namestnik ravnateljice Alojz Kranjc 

- mentorica dijaške skupnosti Sonja Kraner 

- mentor dijaške skupnosti Matjaž Mlinšek 

- 56 predstavnikov razrednih skupnosti (glej prilogo) 

 

 Dnevni red:  

1. Realizacija LDN 2017/18 

2. Predstavitev LDN 2018/19 

3. Predstavitev novih šolskih pravil 

4. Razno 

 

Dnevni red so z dvigom rok potrdili vsi prisotni člani dijaške skupnosti. 

Ravnateljica po pozdravu na začetku z argumenti razloži spremembo imena šole iz Srednja poklicna 

in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana (SPSŠB Ljubljana) v Strokovni izobraževalni center Ljubljana (SIC 

Ljubljana). 

 

K točki 1 

Ravnateljica predstavi realizacijo LDN 2017/18, pojasni tudi, da so se v času, ko ni bilo pouka, izvajala 

vzdrževalna dela v izbranih učilnicah in delavnicah (po potrebi).  

Denar iz šolskega sklada je šola namenila za nakup opreme za video krožek ter za nekaj pripomočkov 

za pouk praktično strokovnih predmetov na strojni in tekstilni usmeritvi. 

Ravnateljica je predstavila tudi uspeh v šolskem letu 2017/18, ki ni bil najboljši. Kot primer neuspeha 

je navedla popravne izpite, saj je bilo v drugem roku (avgust) uspešno opravljena le 1/3 izpitov. 

 

K točki 2 

Ravnateljica je v celoti predstavila tisti del LDN za šolsko leto 2018/19, ki je pomemben za dijake 

(tečaj slovenskega jezika, pripravljalnica, vajeništvo, individualna pomoč, nadarjeni dijaki, interesne 

dejavnosti, projekti …).  

Na današnji dan je v 39 oddelkih in 16 skupinah vpisanih 1078 dijakov. 

 



K točki 3 

Ravnateljica je predstavila novi šolski pravilnik, podrobneje pa je predstavila posamezne dele 

pravilnika, kot so: nagrajevanje, šolski statusi (kulturnik, športnik, vozač), prepovedi, vzgojno 

delovanje šole … Veliko pozornosti je namenila dolžnostim dijakov in prepovedim ter preko 

predstavnikov pozvala vse dijake, naj upoštevajo novi šolski pravilnik, ki bo predvidoma potrjen in 

sprejet v roku dveh tednov. 

 

K točki RAZNO  

a. Mentorja bova za potrebe dijaške skupnosti imela govorilno uro, in sicer vsak ponedeljek 

od 11.15 do 12.00 (kabinet 171, Matjaž MLINŠEK) in vsako sredo od 12.00 do 12.45 

(kabinet 130, Sonja KRANER). 

b. Dijaško skupnost bomo v letu 2018/19 predstavili tudi na šolski internetni strani in na 

facebook strani šole. 

c. Dijaki želijo, da se poskrbi za toaletni papir in da se v toaletnih prostorih opravijo še 

manjša popravila; po zagotovilu ravnateljice bo to urejeno v roku dveh tednov.  

 

Sestanek se je zaključil ob 13.10. 

 

Ljubljana, 13. 9. 2018                                                              

                                                                                                                              Matjaž Mlinšek,                   mentor 

dijaške skupnosti 

 

Priloga: 

- seznam prisotnih predstavnikov razrednih skupnosti 


