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SERŠ Maribor 
Smetanova ulica 6, 2000 Maribor 

T 02 234 19 10 F 02 234 19 18  
E sers@sers.si S www.sers.si 

 

 
Številka: 900-2/2021/4 
Maribor, 13. 9. 2022  

 
 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev SERŠ Maribor 
 
Čas in kraj sestanka: torek, 13. 9. 2022, 18.00, v konferenčni dvorani Smetanova 6 
 
Prisotni: Irena Srša Žnidarič, ravnateljica, Vida Motaln, pomočnica ravnateljice, Lara Jug, svetovalna 
delavka, koordinatorica dela z nadarjenimi dijaki, Marina Kaučič, svetovalna delavka, Dušan Kaiser, 
organizator PUD, predstavniki staršev oddelkov po listi prisotnih, ki je v prilogi prisotnih 30 od 36 
predstavnikov staršev 

 
Dnevni red: 
 

1. Predlog in sprejem dnevnega reda 
 

2. Konstituiranje Sveta staršev SERŠ 
 

3. Seznanitev s poročilom o uresničevanju LDN SERŠ za 2021/22, učni uspeh 
 

4. Splošne informacije: sodelovanje s starši, šolska pravila, urnik – pričetek pouka, 

fotokopiranje, priporočila NIJZ in MIZŠ v zvezi s COVID 19 

5. Obravnava letnega delovnega načrta SERŠ za 2022/23 (OIV/ID, PUD, pravica do 

prilagoditev, dijaki s posebnimi potrebami, nadstandardna ponudba in subvencionirana 

prehrana) 

6. Volitve predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2022/23 

7. Imenovanje predstavnikov Sveta staršev v UO šolskega sklada in imenovanje UO šolskega 

sklada 

8. Volitve predstavnikov Sveta staršev v Svet šole SERŠ 

9. Volitve predstavnika staršev v Komisijo za kakovost 

10. Predlogi in pobude staršev  

 
Ad1) 
Ravnateljica predlaga dnevni red:  
 
Sklep 1: Dnevni red se potrdi. 
Glasovanje: Vsi prisotni po spisku ZA. 
 
Ad2) 
Starši so po posameznih oddelkih od 5. do 9. 9. za 1. letnike in 13. 9. 2022 za višje letnike, razen 
treh oddelkov, izvedli volitve predstavnika v Svet staršev. Z javnim glasovanjem so izvolili po enega 
predstavnika v Svet staršev SERŠ. Sestava Sveta staršev traja 1 leto. 
Ravnateljica predlaga, da se sprejme ugotovitveni sklep, da je Svet staršev SERŠ konstituiran. 
 
Sklep 2: Svet staršev ugotavlja, da Svet staršev SERŠ za šolsko leto 2022/23 sestavljajo starši po 
priloženem seznamu, ki je sestavni del zapisnika. 
Glasovanje: Vsi prisotni po spisku ZA. 
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Ad3)  
Ravnateljica starše seznani s poročilom o uresničevanju LDN za 2021/22. 
Ravnateljica predstavi glavne ugotovitve poročila SERŠ za šolsko leto 2021/22, predstavi 
nerealizirane stvari, učni uspeh dijakov primerjalno zadnjih 5 let, uspešnost dijakov na zaključnem 
izpitu, poklicni in splošni maturi (Tabela 1), ekskurzije, krožke, tekmovanja, izvedbe PUD-a in več 
od načrtovanega. 
Poročilo bo po sprejetju na seji Sveta zavoda objavljeno na spletni strani SERŠ. Gre za dokument 
javnega značaja. 
 
 Tabela 1: Učni uspeh v zadnjih petih letih (splošni uspeh, splošna matura, poklicna matura, zaključni 
izpit) 

Šolsko leto Splošni učni uspeh Splošna 
matura 

Poklicna matura Zaključni izpit 

2021/22 94,0% 100% 88,4 % 97,3% 

2020/21 92,5 % 100 % 90,4 % 100 % 

2019/20 93,3 % 94,7 % 92,2 % 100 % 

2018/19 90,0 % 93,3 % 99,3 % 86 % 

2017/18 92,8 % 93,7 % 98,3 % 96 % 

2016/17 92,7 % 100 % 91,1 % 92 % 

 
 
Poročilo o stroških vzdrževanja in nakupu opreme v 2021/22 
 

VZDRŽEVALNA DELA 

zamenjava svetil: E4, E9, E8, E13, E12, C13, C14, C4, K2, K10, likovna delavnica, L1, L2, L3, L4, 
L5, L7, L8, L9, L10,L11, L12, M13, M2, M11, M4, M9, M8, M7, zbornica, kabinet zbornica, WC ž, 
WC m, pisarna pom. ravnatelja, pisarna svet. službe, N12, N2, N3, N4, N8, kabinet 101… 

menjava šestih elektro omaric  

ureditev kabinetov s parapet kanali: E5, E12, C3, C5, C12, K100, K2, L2, L4, L7 L10, M13, M2, 
M11, M4, M9, M7, M8, N12, N2, N3, N4, N8 

menjava starih vtičnic in stikal na stenah v kabinetih in učilnicah E, C, K, L, M, N -etaži 

dobava in montaža stebričkov M in N -etaži, 

montaža projektorjev v 8 učilnicah 

polaganje optičnih kablov, komunikacijska omara in mrežna stikala za obnovo oziroma nadgradnjo 
mreže 

pleskarska dela v učilnicah in kabinetih: K100, L1, L8, L7, L10, L11, M12, M6, M7, N2, N4, N8, 
N12, M6, C7, C12, B14, stropovi v sanitarijah, stopnišča in hodniki v telovadnici 

zapiranje prehodov med kabineti in učilnicami M3, M8, M10, E3, B14 

obnova tal: 103,  C1, C5, C5, C12, C3, E12, E13, L10, C12, kabinet B14, bivše hišniško stanovanje    
(3 prostori) 

celotna obnova bivšega hišniškega stanovanja in kabineta 102 (tla, inštalacije, pleskanje…)  

nov kabinet robotike, likovna delavnica in večnamenski prostor s kuhinjo, sanitarijami 

dobava in montaža nadsvetlob v C in E etaži 

obnova  keramičnih oblog v učilnicah: K6, K7  

zapiranje nadsvetlob v  kabinetih: N2, N4, N8, N12 

postavitev vmesne stene v A11, obnova stropa v M7 

zamenjava notranjih žaluzij v knjižnici in v upravnem delu S6 in G9, vzhodna stran K etaže 

zamenjava stavbnega pohištva (telovadnica) 

kristalizacija kamna hodnikov in stopnišč, obnova talnih prehodov zgradbe Smetanova 6 
 

OPREMA: 

komplet nova pohištvena oprema za M4 (šolska prehrana), 102 ( tajnica ZI), novi kabinet robotike,  

novi večnamenski prostor,  
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mize, omare, pisalne mize, predalniki, obešalne stene za E11, M6, C12, B14, E12, M7, N10, L2 

enosedi za 2 učilnici, stoli za eno učilnico 

računalniki: prenosni, stacionarni - 115 kos 

monitorji - 50 kos 

delovna postaja -  33 kos 

projektorji - 11 kos 

izvor enosmerne napetosti - 18 kos 

funkcijski generator - 18 kos 

uporovna dekada - 18 kos 

zvočniki - 17 kos 

koš za ločeno zbiranje - 10 kos 

projektorji - 11 kos 

stoli za učitelje - 10 kos 

fotoaparati 

pralno sušilni stroj 

reflektorji za telovadnico 

steklena vitrina 

multifunkcijska laserska naprava - 2 kos 

laserski tiskalnik 

grafična tablica 

spletna kamera - 20 kos 

 
Za obnovo tal in električnih inštalacij smo pridobili na razpisu MIZŠ za investicijsko vzdrževalna 
dela dodatna sredstva v višini 80.000 EUR. Pričakujemo še dodatna sredstva za stavbno pohištvo. 
 
Ad4) Ravnateljica predstavi informacije v zvezi  
Sodelovanje s starši:  
Pogovorne ure in komunikacija staršev z zaposlenimi: 
Tedenske pogovorne ure vseh učiteljev so že objavljene na spletni strani SERŠ.  
Predvidena sta dva roditeljska sestanka za starše; po potrebi več. Prvi roditeljski sestanek za starše 
1. letnikov je potekal po posameznih oddelkih od 5. do 9. 9., za višje letnike pa danes, razen treh 
oddelkov. 
Starši imajo možnost dostopa do informacij o ocenah in izostankih preko sistema eAsistent. Dostop 
do določenega dela informacij je plačljiv. Starši storitve plačujejo neposredno eAsistentu. Dostop do 
eAsistenta ni obvezen, pogodbo sklenejo starši neposredno z eAsistentom. Šola prav tako ne 
podpira eAsistenta za učenca. Ne moremo pa staršem preprečiti, da bi to za dijaka naročili. 
Sporočila, ki jih učitelji posredujejo staršem preko eAsistenta staršem, ki nimajo sklenjene plačljive 
pogodbe z eAsistentom, prejmejo starši na e-mail, ki so ga predhodno navedli.  
Učitelji preko eAsistenta odgovarjajo na elektronsko pošto staršev. Ravnateljica pove, da učitelji 
odgovarjajo na pošto razen, če na elektronski naslov prejmejo pošto iz neznanega maila z 
neprimerno vsebino. Uradna pogovorna ura ravnateljice je ob ponedeljkih, sicer pa je za pogovor 
dosegljiva tudi preko telefona ter v živo. 
Učitelji morajo pisna ocenjevanja načrtovati v začetku septembra za celo šo lsko leto in se datumi 
pisnih preizkusov lahko spremenijo iz različnih razlogov: interesne dejavnosti, sprememba urnika, 
bolezen učitelja. Včasih pa se pisno ocenjevanje premakne tudi na željo dijakov. Učitelji morajo v 
eAsistenta vpisovati pisna ocenjevanja, za druge obveznosti dijakov (ustna ocenjevanja, oddaja 
seminarskih nalog, domače naloge) pa ne, dijaki morajo slediti pouku in si zapisovati svoje 
obveznosti v zvezek, eksperimentalno tudi v e-zvezek.   
Pomočnica ravnateljice pove, da je v pripravi načrt ocenjevanja za celotno šolsko leto za vse 
oddelke, ki bo kratkem objavljen na spletni strani šole. Pri tem staršem pojasni, da je možno, da 
lahko pri načrtovanih datumih pride do sprememb. Dijake o morebitnih spremembah obvesti učitelj. 
Prav tako bodo na spletni strani šole objavljeni vsi minimalni standardi znanja po letnikih in predmetih 
ter število predvidenih ocen po predmetih po posameznih programih. 
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Sklep 3: Uporaba eAsistenta za starše ni obvezna in je prostovoljna. 
Glasovanje: Vsi prisotni po spisku ZA. 
 
Šolska pravila SERŠ za šolsko leto 2022/23: 

• Za izostanke daljše kot 5 dni starši razredniku posredujejo zdravniško opravičilo. 

• Polnoletni dijaki opravičujejo enako kot mladoletni, razen dijak, ki živi sam. 

• Dijaku, ki ovira izvajanje pouka, lahko učitelj prepove prisotnost pri pouku za posamezno uro 

pouka. 

• Določene osebne podatke o polnoletnem dijaku lahko razkrijemo njegovim staršem. Lahko 

pa polnoletni dijak pisno zahteva, da šola njegovih osebnih podatkov ne posreduje staršem. 

Ne glede na to pa šola posreduje staršem podatke o odsotnosti dijaka, o hujših kršitvah 

šolskega reda in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja in podatke zaradi katerih bi dijak 

lahko izgubil status (negativni učni uspeh, izpis dijaka, izključitev). 

• Briše se 2. odstavek 1. čl. – videonadzor smo odklopili, ker se ni izkazal kot koristen, niti v 

primerih odkritih storilcev. 

Pomembno: 

• Privolitev o zbiranju in obdelovanju podatkov lahko starši ali polnoletni dijak kadarkoli 

prekličejo (v skladu z GDPR). 

• Če dijak ovira oz. moti izobraževalno delo, ga učitelj lahko pošlje iz učilnice, dijak ostane v 

prostorih šole, dobi NEO uro, snov nadoknadi sam. 

• Opitega ali drogiranega dijaka učitelj odstrani od pouka in pokliče starše. Če je potrebno še 

reševalce in ali policijo. 

• Naštete so vrste nasilja, ker ugotavljamo, da dijaki ne vedo kaj je to. 

• Dijak prejme vzgojni ukrep opomin za 10 NEO ur, ukor za 25 NEO ur in izključitev za 35 NEO 

ur. 

• Dijak je lahko izključen samo za kršitve, ki jih predvideva Zakon o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju oz. Zakon o gimnazijah in sicer zaradi ogrožanja življenja in zdravja s hujšimi 

posledicami, poškodovanja šolskega in drugega premoženja z večjo materialno škodo, 

ponarejanje ali poškodovanje šolske dokumentacije, posedovanje predmetov, ki ogrožajo 

zdravje, varnost in življenje, prisotnost pod vplivom, posedovanje, ponujanje ali prodajanje 

drog ali alkohola, 35 ur neopravičene odsotnosti od pouka. 

• Če dijak pri praktičnem pouku nima delovne zaščite, mu učitelj lahko prepove izvajanje vaje, 

ga lahko pošlje iz razreda in mu lahko da NEO uro. 

 
Sklep 4: Svet staršev poda pozitivno mnenje o šolskih pravilih SERŠ. 
Glasovanje: Vsi prisotni po spisku ZA. 
 
Šolska pravila ocenjevanja: ni novosti, poudarki iz preteklih let: 

• Redni dijak, izredni dijak (odrasli), II (izredno izobraževanje). 

• Javnost ocenjevanja se zagotovi s seznanitvijo dijakov: z učnimi cilji, obsegom učne vsebine, 
oblikami in načini ocenjevanja, v strokovnem aktivu predhodno usklajenimi merili za 
ocenjevanje znanja, dovoljenimi pripomočki, z roki za pisno ocenjevanje znanja.  

• Na pisnem izdelku je navedeno število točk za posamezno nalogo in meje za ocene. 

• Učitelj obvesti dijaka o oceni pri predmetu javno pri pouku. 

• Če dijak piše pisni izdelek na lastno željo, soglasje zapiše na pisni izdelek. 

• Seznanitev z oceno: pri ustnem neposredno po končanem spraševanju in takoj vpis v 
redovalnico, pri pisnem najpozneje v 7 delovnih dneh po oddaji, najpozneje v petih oz. 30. 
dneh se ocenjen izdelek vrne dijaku z ustrezno označenimi napakami. Dijak ima pravico do 
obrazložitve ocene. Kakovostna povratna informacija je osnova za nadaljnje delo, učenje. Do 
izročitve pa lahko dijak, starši, vzgojitelj pisno zahteva vpogled ali kopijo. 

• Če predmet oz. modul uči več učiteljev, končno oceno določita skupaj in vnaprej določita 
merila (50:50, 40:60…) 
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• Če dijak med testom prepisuje, uporablja nedovoljeni pripomoček ipd. ga učitelj lahko oceni 
z negativno oceno ali predlaga ustrezen ukrep. 

 
Urnik: V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju se pouk v srednji šoli prične praviloma ob 8.00, 
razen če Svet zavoda po pridobitvi soglasja učiteljskega zbora in sveta staršev odloči drugače. 
Zaradi vozačev, ki prihajajo v Maribor s starši, organizacije urnika (veliko število skupin, okrog 300), 
racionalne uporabe strokovnih učilnic in najetih športnih objektov, ravnateljica predlaga, da se pouk 
občasno prične pred osmo uro in predlaga glasovanje o tem predlogu. Na šoli je približno 70 % 
vozačev. Nekateri izmed njih želijo, da bi se pouk pričenjal ob 7.00, saj na ta način lahko pravočasno 
ujamejo prevoz domov. Dijaki izpostavljajo, da jim je všeč, da so prej doma in si lahko razporedijo 
popoldne za športne aktivnosti ipd. Nekateri dijaki zaradi začetka pouka ob 7.00 zgodaj vstajajo. Žal 
vsem dijakom ne moremo ustreči in se pri tem prilagajmo večini. Pouka v dveh izmenah ni. Dijaki ne 
želijo skrajšati odmora za malico, kar bi lahko prispevalo k temu, da bi pouk pričenjali kasneje.  
Do sprememb urnika še vedno lahko prihaja iz različnih razlogov: nepredvidljive situacije (nesreče, 
zdravstvene stanje učitelja); napake pri predmetniku, ki posledično vplivajo na spremembe v urniku. 
Na šoli je več kot 200 skupin, ki jih je potrebno uskladiti v dopoldanski urnik, ki se bo tud i v prihodnosti 
spreminjal. Odgovornost dijakov je, da dijaki urnik sproti spremljajo v primeru morebitnih sprememb.  
Ravnateljica pove, da je o tem že glasoval učiteljski zbor in dijaki, ki so predlog podprli. 
 
Sklep 5: Svet staršev se strinja, da se pouk občasno prične ob 7.00. 
Glasovanje: Vsi prisotni po spisku ZA. 
 
Fotokopiranje 
Denar za fotokopiranje se zbere ob pričetku šolskega leta po 5 EUR in kasneje po potrebi, morda 
še enkrat ali dvakrat, ne mesečno.  
Za ta denar se kopirajo delovni oz. učni listi, kakšna učna gradiva, ker za veliko predmetov ni 
učbenikov. Fotokopira učitelj ali pošlje pri uri dijaka, listi pa se nato pri uri razdelijo vsem dijakom. 
Če denar ob koncu leta ostane, se dijakom vrne ali prenese v prihodnje šolsko leto. 
 
Sklep 6: Dijaki zbirajo denar za fotokopije praviloma enkrat letno v fotokopirnici v šoli. Lastnica 
fotokopirnice vodi evidenco o koriščenju sredstev za fotokopiranje. 
Glasovanje: Vsi prisotni po spisku ZA. 
 
Obveznega samotestiranja v šoli več ni; je pa obvezno doma, v primeru, če je bil dijak v zadnjih 48 
urah v stiku z osebo pozitivno na COVID-19. V takih primerih morajo starši obvestiti razrednika, ki 
obvesti pomočnico ravnateljice ter ravnateljico. V šolo naj prihajajo samo zdravi dijaki. Maske niso 
predvidene, če bo epidemiološko stanje podobno sedanjemu. Upoštevamo ukrepe čistih rok, higiene 
kašlja, prezračevanje prostorov. 
 
Ad5) LDN SERŠ za 2022/2023 
Ravnateljica predstavi predlog letnega delovnega načrta šole. Obravnavan in sprejet bo na seji 
Sveta zavoda 27. 9. 2022 in objavljen na spletni strani šole. 
V SERŠ-u imamo v šolskem letu 2022/23 1000 dijakov, lani 1004, predlani 1008, pred tem 984 
dijakov. Razporejeni so v 36 enot: 2.e je skupina, ostalo oddelki. 
Omejitev vpisa smo imeli v programu računalnikar in tehnik računalništva ter PTI elektrotehnik in 
tehnik računalništva. Zapolnili smo vse programe. 
Za določen čas imamo zaposlene 4 učitelje in eno svetovalno delavko. Imamo 2 stalna spremljevalca 
dijakov s posebnimi potrebami. V SERŠ-u je redno zaposlenih 84 ljudi, od tega 76 pedagoških 
delavcev, od tega 70 učiteljev, ena učiteljica z druge šole dopolnjuje pri nas svojo učno obvezo. 
Imamo še delno računovodski servis  in v celoti čistilni servis. Na novo sem letos zaposlila 5 + 1 
(nadomeščanje) oseb.  
Za določen čas imamo zaposlenih 6 učiteljev. Imamo 2 stalna spremljevalca dijakov s posebnimi 
potrebami.  
MIZŠ smo zaprosili za sofinanciranje varnostnika. Z delom je pričel 12. 9. 2022. 
Šola dijakom letos ponuja 39 različnih krožkov iz splošnih in strokovnih področij. Preglednica s prvimi 
sestanki bo objavljena na spletni strani šole. Večina krožkov poteka v ponedeljek po pouku in v sredo 
pred poukom, saj v popoldanskem času niso smiselni, ker jih v preteklosti nihče ni obiskoval. Zato 
pričnemo pouk v sredo kasneje, v ponedeljek pa prej zaključimo, da se lahko udeležijo vsaj kakšnega 
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krožka. Dva krožka v šoli sta za srednješolca dovolj. Dijaki naj si rezervirajo dovolj časa za domače 
utrjevanje učne snovi, šport in dovolj počitka. 
Z vprašanji glede Erasmus+ se lahko dijaki in starši obrnejo na go. Suzano Rehberger, mentorico 
mednarodnega sodelovanja. Predvidenih je 6 različnih programov. Načrtujemo tudi opravljanje PUD 
za naše dijake na Portugalskem in Finskem. 
Organizator praktičnega usposabljanja z delom predstavi delitev praktičnega izobraževanja v šoli in 
pri delodajalcih. Glede na izobraževalni program se število ur praktičnega usposabljanja z delom  
razlikuje po programih. Število ur po programih je enotno za vso Slovenijo, lahko pa šola individualno 
določi, kako bodo te ure razporejene tekom izobraževanja. Razpored PUD-a je objavljen na spletni 
strani šole. Dijaki si načeloma sami iščejo delodajalca iz različnih razlogov: bližina delodajalca, 
zanimanje za določeno področje dela. Dijake spodbujamo, da si PUD urejajo sami, starši pa jim 
stojijo ob strani za nasvet, usmerjanje in po potrebi pomoč. Prvi kontakt z delodajalcem je 
pomemben. Dijak se lahko po morebitno pomoč obrne tudi na organizatorja PUD-a. Uradne ure ter 
kontakti so navedeni na spletni strani šole. Na vprašanje, zakaj je tudi v programih PTI potrebno 
opravljati PUD, organizator pojasni, da so se dijaki v triletnem programu izobraževali za poklic 
elektrikarja ali računalnikarja, medtem ko se v PTI programu izobražujejo za poklic tehnika, kar 
pomeni, da je stopnja dela zahtevnejša. Program PUD-a je zastavljen s strani predpisov MIZŠ. Starš 
izpostavi, da je potrebno dijake opozoriti, da morajo dijaki na PUD-u imeti mentorja, za kar je 
potrebno predhodno izobraževanje mentorjev, ki je trenutno brezplačno. Organizator PUD-a na to 
pojasni, da je verificiranih mentorjev primanjkuje, zaradi česar nekateri dijaki opravljajo PUD pri 
neverificiranih mentorjih. Ravnatelji na te pomanjkljivosti opozarjajo pristojno ministrstvo. 
OIV in ID so obvezne vsebine, ki jih mora opraviti  vsak dijak. V primeru fizičnih omejitev ali izostanka, 
dijak opravi nadomestne dejavnosti. Morebitne stroške plačila dejavnosti poravnajo starši. 
Šolski koledar bo objavljen na spletni strani šole, ko bo svet zavoda sprejel LDN. 
Šolsko svetovalno delo v letošnjem šolskem letu opravljajo Marina Kaučič za programe tehnik 
računalništva, Iris Vinko za programa elektrotehnik ter tehniška gimnazija in Lara Jug za programe 
računalnikar, elektrikar, PTI tehnik računalništva ter PTI elektrotehnik. 
Dijaki imajo pravico do prilagoditev: dijaka, ki se vzporedno izobražuje, tekmovalca, kulturnika, 
demonstratorja (kontaktna oseba: Marina Kaučič) športnika (kontaktna oseba: Bojan Skok) 
raziskovalca (kontaktna oseba: Gregor Nikolić). Za pridobitev statusa, morajo dijak i oddati pisno 
vlogo podpisano s strani staršev. Vloga je objavljena na spletni strani pod zavihkom obrazci. K vlogi 
je potrebno priložiti ustrezna potrdila. Na šoli je približno 130 dijakov s posebnimi potrebami. 
Koordinatorica je Iris Vinko. Nadarjenih dijakov imamo okrog 100. Koordinatorica je Lara Jug.  
 
Šolska prehrana – predstavi Lara Jug, bivša organizatorica šolske prehrane. 
Ponudnik šolske prehrane ostaja Skalina. 
1.) SUBVENCIONIRANA MALICA (2,73 €) 

• 100 % subvencija (brezplačna malica), če znaša dohodek na družinskega člana do 42 % 
povprečne plače v RS; 

• 70 % subvencija (doplačilo 0,82 € dnevno), če znaša dohodek  na družinskega člana od 42 
do 53 %  povprečne plače v RS;    

• 40 % subvencija (doplačilo 1,64 € dnevno), če znaša dohodek  na družinskega člana od 53 
do 64 % povprečne plače v RS. 

Šola podatke o upravičenosti do višine subvencionirane prehrane pridobi preko aplikacije MIZŠ za 
dijake, ki imajo urejeno odločbo o otroškem dodatku ali štipendiji. Dijaki z delno subvencijo prejmejo 
mesečno položnico. 
2.) DIJAKI, KI NISO UPRAVIČENI DO SUBVENCIJE 
Lahko koristijo subvencionirano malico, plačujejo znesek v celoti (2,73 €). Dijaki si na dijaško 
izkaznico oz. RFID ključek v jedilnici pri blagajni naložijo denar. 
Dijaki dnevno izbirajo med šestimi meniji: hladni in topli mesni, hladni in topli vegetarijanski, hladni 
in topli stalni meni. Malico si dijaki dnevno naročijo z dijaško izkaznico oz. RFID ključkom en dan 
naprej. Odjav ni. Vedno plačajo samo svoj delež.  
Na šoli se za dijake, ki prinesejo zdravniško dokumentacijo, pripravljajo tudi diete. Šolski kuhinji je 
potrebno predložiti ustrezno zdravniško dokumentacijo. 
Dijak plača vsak obrok, ki ga naroči. Če dijak zboli, plača obrok, ki ga je naročil, torej prvi dan 
izostanka, ostale dni pa obrokov ne plača. Odjav ni. Prvi dan po prihodu v šolo lahko dijak malica 
hladno malico. Ta obrok dijak prav tako plača.  
 
Sklep 7: Svet staršev se je seznanil s predlogom LDN. 

https://www.sers.si/dijaki/obrazci/
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Glasovanje: 28 prisotnih po spisku ZA. 2 predstavnika sta predčasno zapustila sestanek. 
 
Ad6) Volitve predsednika, predsednice Sveta staršev 
Izmed članov Sveta staršev SERŠ starši izvolijo predsednika in namestnika predsednika Sveta 
staršev. Mandat predsednika in podpredsednika Sveta staršev traja 1 leto. Ravnateljica starše 
pozove, da predlagajo kandidate za predsednika in podpredsednika. V preteklem šolskem letu je bil 
predsednik g. Darko Dolinšek, podpredsednica pa je bila ga. Jelena Kresnik.  
Glasuje se za vsakega kandidata posebej, najprej za predsednika, po vrstnem redu kot so bili 
predlagani. 
Predlogi za predsednika: Darko Dolinšek 
Predlog za podpredsednico: Jelena Kresnik 
Predlagana kandidata podata ustno privolitev.  
Po poslovniku so možne javne in tajne volitve. Ravnateljica predlaga javno glasovanje z dvigom rok 
s čimer se starši strinjajo. Izvedejo se javne volitve.  
 
Sklep 8: Predsednik Sveta staršev je Darko Dolinšek. 
Glasovanje: 28 ZA, 2 predstavnika sta predčasno zapustila sestanek. 
 
Sklep 9: Podpredsednica Sveta staršev je Jelena Kresnik. 
Glasovanje: 28 ZA, 2 predstavnika sta predčasno zapustila sestanek. 
 
Ad7) Volitve predstavnikov Sveta staršev v UO šolskega sklada 
Predlagajo se: Selma Durkalić Hren, Bernarda Korošec, Janez Bohanec in Mladen Pinter. 
  
Vsi predlagani soglašajo s kandidaturo, 2 predstavnika staršev sta odšla predčasno.  
Svet zavoda je predlagal Darka Zinrajha in Marino Kaučič do vrnitve Maje Krajnc.  
Dijaška skupnost bo ime dijaka predlagala v petek, na seji dijaške skupnosti.  
Mandat UO šolskega sklada traja 1 leto. 
 
Sklep 10: Svet staršev imenuje upravni odbor šolskega sklada v naslednji sestavi: 

• Dijak: bo imenovan seji sveta šolske skupnosti v petek 

• Selma Durkalić Hren, Bernarda Korošec, Janez Bohanec, Mladen Pinter – predstavniki 
staršev 

• Darko Zinrajh, Marina Kaučič (do vrnitve) Maje Krajnc – predstavnika zaposlenih 
Glasovanje: 28 ZA, 2 predstavnika sta predčasno zapustila sestanek. 
 
Ad8) Volitve predstavnikov Sveta staršev v Svet šole SERŠ 
Ravnateljica obvesti starše, da imajo vsi izvoljeni predstavniki staršev mandat. Predstavnik sveta 
staršev v svetu šole SERŠ so v preteklem letu bili  Darko Dolinšek, Boštjan Bedekovič ter Jelena 
Kresnik. Če se izkaže da bo v skladu z zakonodajo uveljavljena nova sestava sveta šole bo potrebno 
izvesti nove volitve. 
 
Sklep 11: Svet staršev imenuje Darka Dolinška, Boštjana Bedekoviča, Jeleno Kresnik za 
predstavnike Sveta staršev v Svet šole SERŠ 
Glasovanje: 28 ZA, 2 predstavnika sta predčasno zapustila sestanek. 
 
Ad9) Volitve predstavnika staršev v Komisijo za kakovost 
Svet staršev imenuje predstavnika staršev v Komisijo za kakovost. Komisijo za kakovost za eno leto 
imenuje Svet zavoda SERŠ. Predlaga se Andreja Pignar Tomanič. 
 
Sklep 12: Svet staršev imenuje Andrejo Pignar Tomanič za predstavnico staršev v Komisijo za 
kakovost SERŠ. 
Glasovanje: 28 ZA, 2 predstavnika sta predčasno zapustila sestanek. 
 
 
Ad10) 1.Predlogi in pobude staršev 
Seznam krožkov in uvodnih sestankov bo dokončno znan po tem, ko bo Svet šole na seji potrdil 
LDN (27. 9. 2022). O tem bodo dijaki obveščeni v okrožnici; seznam krožkov bo objavljen na spletni 
strani šole. 
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Starša zanima, zakaj so učilnice ponovno zaklenjene, saj dijaki vozači čakajo na avtobus in pouk na 
hodniku. Ravnateljica odgovori, da so učilnice zaklenjene iz varnostnih razlogov, saj se je v 
preteklosti dogajalo, da je prišlo do odtujitev šolske opreme, uničevanja ter kurjenja v učilnicah. 
Dijakom ponujamo možnost, da se zadržujejo v šolski knjižnici ter v kotičkih po hodnikih v obeh 
stavbah. 
Starš predlaga obvezno prijavo dijakov na šolsko prehrano. Ravnateljica predlaga pogovor staršev 
z dijaki o možnosti šolske malice ter spodbudo k prijavi. 
Urejene so kolesarnice za dijake, ki jih dijaki že uporabljajo. 
Finančna sredstva za umetno prezračevanje so rezervirana. Šola je do sedaj prejela eno ponudbo, 
ki pa je bila nesprejemljiva. V pripravi je nova ponudba, a je podjetje trenutno na kolektivnem 
dopustu.  
 
 
 
Zapisnik napisala:                                                                                  Predsednik sveta staršev 
Lara Jug                                                                                                  Darko Dolinšek 
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