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  : Dijaška 12/b, 5220 Tolmin,: 05 777 20 00  

www.gimnazija-tolmin.si, e-mail: Gimnazija.Tolmin@guest.arnes.si 

 
 

SVET STARŠEV 
 

ZAPISNIK 
 

prve redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/18, 
 ki je bila 25. 9. 2017 ob 18. uri, v zbornici Gimnazije Tolmin 

 
 

Prisotni člani: Alenka  Kenda – 1.a, Mateja Maretič – 1.b, Anita Kovačič Furlan – 2.a, 
Zvezdana Čarga Šavli – 2.b, Vlado Trost – 3.a, Ivo Tuta – 3.b, Alenka Kojić Uršič– 4.a, Bruna 
Benedejčič -4.b 
 
Ostali prisotni: dosedanja predsednica Dolores Fon Bon (pri 1. in 2. točki), Martina Sovdat 
(pri 13. točki), ravnateljica Branka Hrast Debeljak  
 
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev novih članov sveta staršev  
2. Izvolitev novega predsednika sveta staršev in njegovega namestnika  
3. Pregled zapisnika prejšnje seje 
4. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2016/17 
5. Poročilo o evalvaciji dela šole v šolskem letu 2016/17 
6. Obravnava letnega delovnega načrta 2017/18 
7. Prispevek staršev za šolsko leto 2017/18 
8. Izvolitev novega predstavnika staršev v  Svetu šole Gimnazije Tolmin 
9. Izvolitev novega predstavnika staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada Gimnazije 

Tolmin 
10. Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev Gimnazije Tolmin  
11. Mnenje sveta staršev k spremembam internih pravil Gimnazije Tolmin (Hišni red 

Gimnazije Tolmin, Šolska pravila Gimnazije Tolmin, Šolska pravila ocenjevanja, merila 
in postopek podeljevanja priznanj in nagrad, Pravila šolske prehrane) 

12. Pedagoška problematika 
13. Razno 

 
 
 

Dosedanja predsednica Dolores Fon Bon je pozdravila prisotne in ugotovila sklepčnost ter 
dala na glasovanje dnevni red. Pripomb ni bilo. Svet je soglasno sprejel  
 

Sklep I/1: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 

 
 

http://www.gimnazija-tolmin.si/
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K 1. točki 
Potrditev novih članov sveta staršev  
 
Nove članice sveta staršev Gimnazije Tolmin so Alenka Kenda (1.a), Mateja Maretič (1.b) in 
Zvezdana Čarga Šavli (2.b).   
Predsednica sveta staršev je dala predlog novih članic na glasovanje. Svet staršev je soglasno 
sprejel  

sklep I/2 
Potrdi se nove članice sveta staršev Gimnazije Tolmin in sicer Alenka Kenda (1.a), Mateja 
Maretič (1.b) in Zvezdana Čarga Šavli (2.b).   
 
 
K 2. točki  
Izvolitev novega predsednika sveta staršev in njegovega namestnika  
 
Dosedanja predsednica Dolores Fon Bon je pojasnila, da je njen otrok zaključil šolanje na 
Gimnaziji Tolmin, zato je potrebno izvoliti novega predsednika.  
Člani so predlagali Matejo Maretič, ki je kandidaturo tudi sprejela, zato je svet z 8 glasovi ZA 
sprejel naslednji  

sklep I/3: 
Za predsednico Sveta staršev Gimnazije Tolmin se izvoli Matejo Maretič, 

 predstavnico 1.b razreda. 
 
Ravnateljica in predsednik sveta šole Vlado Trost sta se Dolores Fon Bon zahvalila za 
dosedanje vodenje sveta staršev, saj so vse težave lahko sproti reševali.  
 
Predsednica sveta staršev Mateja Maretič se je zahvalila za zaupanje in prevzela vodenje 
seje. Trudila se bo opravljati prevzeto funkcijo v sodelovanju z ostalimi člani sveta v dobro 
otrok in gimnazije. Poudarila je, da so prvi vtisi dijakov 1. letnika izredno dobri.  
 
Člani so za namestnico predlagali Zvezdano Čarga Šavli. Svet je z 8 glasovi ZA sprejeli 
naslednji  
 

sklep I/4: 
Za namestnico predsednice Sveta staršev Gimnazije Tolmin se izvoli Zvezdana Čarga Šavli,  

predstavnico 2.b razreda.   
 
 
K 3. točki 
Pregled zapisnika prejšnje seje  
 
Zapisnik sveta staršev z dne 6. 6. 2017 so člani prejeli v gradivu.  
 
Ravnateljica je pojasnila točko o uporabi delovnih zvezkov. Pripombe o neizkoriščenosti 
delovnih zvezkov so bile delno upravičene, delno pa ne, zato se je pogovorila z vsakim 
profesorjem posebej, kje delovne zvezke obdržati in kje ne. Odločili so se, da ohranijo 
delovni učbenik za italijanščino, ki je obenem učbenik in delovni zvezek in se ga uporablja v 
vseh štirih letnikih. Ohrani se tudi delovni učbenik za angleščino za 1. in 2. letnik, ki se ga bo 
uporabljalo še v 3. in 4. letniku, ostale učbenike pa se je preneslo v učbeniški sklad.      
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Matejo Maretič je zanimalo ali so delovni zvezki za biologijo samo za 1. letnik ali tudi za 
naslednje letnike. Ravnateljica bo preverila in bo posredovala odgovor.  
 
Ravnateljica je v zvezi s točko o pripravi poslovnika sveta šole prosila za pojasnilo Vlada 
Trosta. Vlado Trost je pojasnil, da so na zadnji seji sveta šole imenovali komisijo za pripravo 
poslovnika sveta šole, ki jo sestavljajo 2 člana učiteljskega zbora, 1 član dijakov in Trost kot 
predstavnik staršev. Predlog poslovnika bodo pripravili na podlagi poslovnikov drugih 
srednjih šol.  
 
Drugih pripomb ni bilo. Zapisnik so člani že potrdili dopisno. Člani so se strinjali, da ostane 
dopisno potrjevanje zapisnikov. Ko je zapisnik dopisno potrjen, se ga objavi tudi na spletni 
strani šole.  Uradno pa se ga potrdi na naslednji seji sveta staršev.  
 
Predsednica je dala zapisnik seje sveta staršev z dne 6. 6. 2017 na glasovanje. Svet staršev je 
soglasno z 8 glasovi ZA sprejel  
 

sklep I/5 
Potrdi se zapisnik seje sveta staršev z dne 6. 6. 2017. 

 
 
K 4. točki  
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17  
 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je predstavila ravnateljica in je priloga 
zapisnika.  
 
Svet staršev je bil seznanjen s poročilom. Pripomb na poročilo ni bilo.  
 
 
K 5. točki  
Poročilo o evalvaciji dela šole v šolskem letu 2016/17 
 
Poročilo o evalvaciji dela šole je predstavila ravnateljica in je priloga zapisnika. Pripomb ni 
bilo.  
 
 
K 6. točki  
Obravnava letnega delovnega načrta 2017/18 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 je predstavila ravnateljica in je priloga zapisnika. 
Poudarila je kadrovske spremembe v letošnjem letu.  
 
Izpostavila je dan odprtih vrat 4. 12. 2017, ki bo letos potekal popoldne kot projektni dan z 
naslovom Tu sem doma za vse dijake prvih treh letnikov in ga pripravlja profesorica Milica 
Rutar. O pripravi projektnega dne se je že pogovarjala z Vladom Trostom, ki je članom 
predstavil idejo projektnega dne, vlogo staršev na tem dnevu ter zbiranju sredstev.  
Na seji sveta staršev v lanskem letu so starši podali predlog o nakupu oblačil z oblikovanim 
znakom za tak dan, ki bi jih nato lahko redno nosili. Starši so v razpravi ugotavljali, da z 
nošenjem takih oblačil ni tradicije, podan je bil predlog za nakup T-shirt majic ali jopic s 
kapuco. Podan je bil predlog, da projekt pričnejo promovirati že oktobra in postavijo stojnico 
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tudi na kmečkem prazniku, organizirali bi lahko srečelov. Ravnateljica je predlagala, da bi se 
o organizaciji in promociji dogovarjala s predstavnico sveta staršev.  
 
K 7. točki  
Prispevek staršev za šolsko leto 2017/18 
 
Ravnateljica je predstavila predlog prispevka staršev, ki ostaja enak kot v lanskem letu, to je 
20 evrov na dijaka za stroške fotokopiranja in 25 evrov na dijaka za stroške dejavnosti. 
Pripomb ni bilo.  
 
Predsednica je dala predlog prispevka staršev na glasovanje. Svet staršev je soglasno z 8 
glasovi ZA sprejel  
 

sklep I/6: 
 

Sprejme se prispevek staršev za šolsko leto 2017/18 v višini 20 evrov na dijaka za stroške 
fotokopiranja in 25 evrov na dijaka za dejavnosti. 

 
   
K 8. točki  
Izvolitev novega predstavnika staršev v  Svetu šole Gimnazije Tolmin 
 
Dosedanji predstavnici Dolores Fon Bon je potekel mandat, ker je njen otrok zaključil šolanje.  
 
Za novo predstavnico staršev je bila predlagana predsednica sveta staršev Mateja Maretič. 
Predlog je bil dan na glasovanje. Svet staršev je soglasno sprejel  
 

sklep I/7: 
V Svet šole Gimnazije Tolmin se imenuje Matejo Maretič. 

 
 
K 9. točki  
Izvolitev novega predstavnika staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada Gimnazije 
Tolmin 
 
Dolores Fon Bon je potekel tudi mandat v Upravnem odboru Šolskega sklada Gimnazije 
Tolmin.  
 
Ravnateljica je predstavila delovanje šolskega sklada.  
 
Za predstavnico v upravnem odboru se je javila Anita Kovačič Furlan. Predlog je bil dan na 
glasovanje. Svet staršev je soglasno sprejel  
 

sklep I/8: 
V upravni odbor Šolskega sklada Gimnazije Tolmin se kot predstavnico staršev  

imenuje Anito Kovačič Furlan. 
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K 10. točki  
Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev Gimnazije Tolmin  
 
Vlado Trost, ki je zelo aktiven v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol 
in v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (v nadaljevanju ZASSS), je predstavil Poslovnik 
Sveta staršev Gimnazije Tolmin. V ZASSS so pripravili tipske poslovnike svetov staršev za 
osnovne šole, z ravnateljico Gimnazije Tolmin pa sta poslovnik uskladila za svet staršev 
Gimnazije Tolmin. Poslovnik je predstavil članom sveta, člani so ga prejeli v gradivu. 
 
Pripomb na poslovnik ni bilo, zato je predsednica dala poslovnik na glasovanje. Svet staršev 
je soglasno z 8 glasovi ZA sprejel  
 

sklep I/9: 
Sprejme se Poslovnik sveta staršev Gimnazije Tolmin. 

 
 
K 11. točki  
Mnenje sveta staršev k spremembam internih pravil Gimnazije Tolmin (Hišni red Gimnazije 
Tolmin, Šolska pravila Gimnazije Tolmin, Šolska pravila ocenjevanja, merila in postopek 
podeljevanja priznanj in nagrad, Pravila šolske prehrane) 
 
Ravnateljica je predstavila novosti v internih pravilih.  
V šolska pravila so dodane elektronske poti komuniciranja, namesto zdravniških opravičil za 
športne in kulturne dneve morajo dijaki opraviti nadomestno dejavnost. V letošnjem letu je 
ukinila dežurstvo dijakov, dijaki so dolžni spremljati obvestila preko elektronske table ali 
easistenta ali spletne strani.  
V šolska pravila ocenjevanja je dodano, da se pri ponavljanju ali izboljševanju ocen v 
easistent drugo ocenjevanje vpiše tako, da se vidi, da gre za popravljanje in starši lahko vidijo 
obe oceni.  
V merilih in postopkih za podeljevanje priznanj in nagrad bi radi dodali novo vrsto nagrade in 
sicer jabolko odličnosti za posebne dosežke.  
Pripravljena so bila pravila o udeležbi na ekskurzijah, dopolnjen je bil tudi Hišni red, po 
katerem je šola odprta samo od 6.00 do 15.00, dopolnjene so tudi naloge rediteljev.   
 
Ivo Tuta je glede meril in postopkov podeljevanja po podelitvi maturantov povedal, da je 
dobil občutek, da so bile določene aktivnosti zapostavljene. Ravnateljica je pripombo 
sprejela za upravičeno. Pojasnila, da ob koncu šolskega leta pred zaključno konferenco vsi 
učitelji dajo predloge za vse pohvale in priznanja in je odgovornost za pohvale na strani 
učiteljev. Razmišljajo se o tem, kako bi predloge zbirali, da ne bi prihajalo do razlik pri 
pohvalah za sodelovanje na različnih dejavnostih. Ena od možnosti je tudi, kako voditi 
»personalno mapo o dijaku« v okviru easistenta. Ravnateljica je obljubila, da bo to možnost 
preverila.  
 
Drugih pripomb staršev ni bilo.  
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K 12. točki  
Pedagoška problematika  
 
Anito Kovačič Furlan je zanimalo, kako je glede spraševanja pri geografiji, ko se bo profesor 
upokojil sredi šolskega leta. Dosedanja praksa profesorja je bila, da je dijake vprašal le enkrat 
na leto in so zato dijaki bili vprašani različno količino snovi. Starši so predlagali, da dosedanji 
profesor ne bi spraševal, da ne bi prišlo do razlik pri novem učitelju, ali pa bi snov pisali 
pisno. Ravnateljica je povedala, da za problem ni vedela in se bo s profesorjem pogovorila.  
 
Ivo Tuta je predlagal, da se v 4. letniku ne poudarja toliko o maturi. Ravnateljica se problema 
zaveda, vendar je pojasnila, da je včasih na maturo tudi potrebno opozoriti.  
 
Drugih predlogov in pripomb staršev ni bilo.  
 
 
K 13. točki  
Razno  
 
Vlado Trost je obvestil, da je agencija AŽ, ki organizira ekskurzijo v Budimpešto ob koncu 
oktobra opozorila o  plačilu ekskurzije. Ravnateljica je povedala, da se bo ekskurzije udeležilo 
75 dijakov in 5 učiteljev spremljevalcev.   
 
Starši so vprašali, kako je sedaj urami v 4. letniku. Ravnateljica je pojasnila, da so ure 
umetnostne vzgoje in angleščine višji nivo sedaj rešene in pojasnila, zakaj so v predurah. 
Težava je, ker je pouk kemije zaradi dela profesorice iz Idrije samo na en dan.  
 
Starši so podali pripombo, da je topla malica preveč enolična, da se je kvaliteta poslabšala ter 
da je bil isti meni za suho in toplo malico (pica).  
 
Ravnateljica je za pojasnilo na sejo povabila Martino Sovdat, organizatorko prehrane.  
Martina Sovdat je povedala, da je jedilnik dogovorjen z dijaško skupnostjo, nazadnje so ga  
uskladili pred približno letom in pol. Usklajen je tudi s pravilnikom o zdravem prehranjevanju 
mladostnikov, vsak dan imajo na voljo tudi sadje in pijačo. Dijaki so želeli več testenin in so 
jih zato dali večkrat na jedilnik. Po dogovoru z dijaško skupnostjo je v primeru pice ali bureka 
enak meni za toplo in suho malico. Na naslednji dijaški skupnosti bodo jedilnike spet 
prevetrili.  
 
Ravnateljica je povedala, da so jo na ministrstvu imenovali v Komisijo za splošno 
izobraževalne srednje šole, s čimer so Gimnaziji Tolmin izkazali priznanje za delo.  
 
Drugih predlogov in pripomb ni bilo.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.15.  
 
Po zvočnem posnetku zapisala      Predsednica sveta staršev  

Milena Manfreda Pipan              Mateja Maretič  

 

 


