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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 
 
Seja je potekala 6. 10. 2020 od 17.00 do 18.30 preko spletne učilnice ZOOM-a. 
 
Prisotni: Predstavniki oddelkov 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 4. B (nadomeščal Paglavec), 1. T, 
2. T, 3. T , 1. M, 2. M, ravnateljica Karmen Vidmar, svetovalna delavka Tita Tušar 
Opravičili odsotnost: Predstavniki oddelkov 3. B (Janez Majdič) 
Ostali odsotni: / 
 
 
Dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje  
2. Poročilo o učnem uspehu ob koncu šolskega leta 2019/2020 
3. Poročilo o izvajanju LDN za šolsko leto 2019/2020 
4. Seznanitev z LDN za šolsko leto 2020/2021 
5. Imenovanje predstavnika staršev v UO šolskega sklada 
6. Pobude in vprašanja staršev 
 
 
 
Ravnateljica predstavi zapisnik poteka zadnjih dveh sej, od katerih je bila ena 
korespondenčna.  
Nato se prestavijo predstavniki prvih letnikov: 1.A. razred zastopa Viljem Kovačič, oče  
Urbana Kovačič. 1.B. zastopa Vanja Živkovič Sedej, mama Tjaše Sedej. 1.T. zastopa Marko 
Zimšek, oče Davida Zimšek in 1.M. zastopa Simona Bolčina, mama Izaka Bolčina in nov 
predstavnik 2.M Alenka Tratnik, mama Jakoba Tratnika. 
 
Ad1) 
Člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnika prejšnje seje. 
 
Ad2) 
Svetovalna delavka je podala poročilo o učnem uspehu dijakov ob koncu pouka in ob koncu 
šolskega leta.  
Večina dijakov je v šolskem letu 2019/20 uspešno zaključilo šolanje (97%) v vseh programih. 
Uspešnost v gimnazijskem programu je ob koncu pouka v povprečju 88,6 %. Preostali 
gimnazijci so imeli večinoma po 1 popravni izpit, največ gimnazijcev je imelo negativno 
oceno pri matematiki ali so bili neocenjeni pri slovenščini, matematiki in angleščini. Po 
popravnih in dopolnilnih izpitih se ob koncu šolskega leta uspešnost gimnazijcev dvigne na 
97,8 %. 



Uspešnost v programu strojni tehnik je ob koncu pouka v povprečju 88,4 %. Preostali imajo 
večinoma po 1 popravni izpit, največ jih je imelo negativno oceno pri matematiki. Po 
popravnih in dopolnilnih izpitih se ob koncu šolskega leta uspešnost strojnih tehnikov dvigne 
na 93,9 %. Manjša uspešnost je tudi na račun neopravljenega PUD v 1. T in 2.T zaradi 
epidemije COVID-19. 
  
Uspešnost v programu mehatronik operater je ob koncu pouka v povprečju 79,6 %. Negativno 
ocenjeni so samo dijaki v 1.M, pri predmetu slovenščina in matematika. V preteklem šolskem 
letu so bile v oddelku težave z disciplino, nekaj dijakov ima odločbo o usmerjanju za otroke s 
posebnimi potrebami, največ je težav s koncentracijo, kar se je pokazalo tudi v dosežkih. 
Velik problem pa je tem dijakom prestavljalo delo od doma v času karantene. Večinoma se 
dijaki niso udeleževali pouka preko spletnih učilnic in niso oddajali zadolžitev in nalog. En 
dijak iz 1.M. se je prepisal v program strojnega tehnika in dva dijaka bosta ponavljala letnik. 
Dijaki 3.M so vsi opravili zaključne izpite v spomladanskem roku. Od 13 dijakov, jih je 12 ali 
92,3% izpit opravilo. En dijak ni opravil zagovora zaključnega izdelka, kar mu je uspelo v 
jesenskem roku. 
Po popravnih in dopolnilnih izpitih se je uspešnost dijakov v programu mehatronik operater 
izboljšala na 93,9 %.  
 
Ravnateljica poudari, da je letošnja izredna situacija, ko so dijaki obiskovali pouk od sredine 
marca 2020 do konca šolskega leta na daljavo, pustila določene posledice. Zaradi slabega 
sodelovanja dijakov poklicnega in strokovnega programa, je bilo ob koncu šol. leta veliko 
večje število dopolnilnih izpitov, ki pa so jih dijaki uspešno opravili v spomladanskem in 
jesenskem izpitnem roku. Pridobljeno znanje v teh mesecih karantene ni bilo primerljivo z 
znanjem, ko so dijaki normalno pri pouku. Prav tako je bilo omejeno preverjanje 
pridobljenega znanja, kar prinaša malo nerealne letošnje rezultate dijakov. 
 
Ad3, 4) 
Ravnateljica je izpostavila nekaj glavnih poudarkov iz poročila o izvajanju LDN za lansko 
šolsko leto in načrta za letošnje šolsko leto. Izpostavi tematiko v zvezi z COVID-19 in 
posledično 3-mesečni pouk na daljavo v lanskem šolskem letu. Posledično je v 
spomladanskem času karantene odpadla izmenjava dijakov v Budimpešti, razne ekskurzije, 
teden športa v Nerezinah, maturantski ples in slavna podelitev spričeval. Matura je potekala 
na šoli pod pravili in ukrepi NIJZ. Težave so se pojavile tudi v poklicnem in tehničnem 
izobraževanju, ker dijaki niso mogli do konca opraviti prakse v podjetjih.  
Plan za tekoče šolsko leto je, da pouk poteka nemoteno, da ponovnih ukrepov s strani NIJZ. 
Trenutno delujemo po modelu B – dijaki so v šoli v matični učilnici, ki je kot zaključen 
mehurček in se ne mešajo z ostalimi dijaki. Dijaki so ves čas pouka v svoji matični učilnici in 
ne zapuščajo šole v času pouka. Skupaj so samo dijaki pri izbirnih modulih, kjer profesorji 
skrbijo za to, da so dijaki iz enega razreda na eni strani učilnice in drugi na drugi strani. Med 
skupinskim delom v razredu se tudi ne mešajo med seboj. 
Trenutne razmere ne omogočajo izvedbe plesnih vaj za maturantski ples. Tedne športa 
poskušamo nadomestiti z več športnimi dnevi, kjer se dijakom ponudi podobne vsebine/ 
aktivnosti, ki bi jih bili deležni na tednih športa. V načrtu se obdrži teden športa za 1. letnik. 
Mednarodne izmenjave in ekskurzije se v kolikor bo mogoče, prenese na poznejše mesece. V 
kolikor epidemiološka slika tokom leta poslabša, sta v planu model C in D. Po modelu C hodi 
polovica dijakov (1. in 4. letnik ter 2 in 3. letnik) 14 dni k pouku, ostala polovica ima pouk na 
daljavo in nato obratno. Dijaki poklicnega programa - Mehatronik operater bodo v primeru 
izvedbe modela C ves čas v šoli, ker imajo večinoma lokacijsko popolnoma ločene matične 
učilnice, veliko praktičnega pouka, prav tako je na to odločitev vplival slab odziv dijakov v 



času zaprtja šol v pomladanskem času. Po modelu D za vse dijake teče pouk na daljavo. 
Tokrat se bo na delo na daljavo bolje pripravilo tako dijake kot učitelje. Trenutno se dijake 
pripravlja na delo od doma (uporaba spletnih učilnic, rokovanje z programi za pošiljanje 
nalog itd.), prav tako bomo poskušali pomagati z izposojo opreme, če bo na voljo. 
 
Ad5) 
Svet staršev je kot predstavnika staršev v UO šolskega sklada večinsko izglasoval Primoža 
Koštrico.  
 
Ad6) 
Predstavnik iz 2.T in 3. T podata pritožbo s strani staršev, da so dijaki v septembru pisali snov 
iz prejšnjega šolskega leta, ki ni bila ponovno dovolj utrjena. Zanimalo jih je kako je s 
popravljanjem teh ocen. Ravnateljica pove, da učitelj lahko pisno oceni znanje iz snovi 
preteklega šolskega leta. Pri učiteljih bo preverila v kolikšni meri so snov utrjevali in ali bodo 
učenci lahko ocene popravljali. Odgovor bo posredovala predsedniku Sveta staršev. 
Veronika Hiti Carli izpostavi vprašanje pod točko 4.. Kaj smo naredili za dijake glede tednov 
športa, da bi jih bili deležni kljub izrednim razmeram. Ali bi se jih dalo organizirat kje drugje 
in preko drugih ponudnikov z upoštevanjem varnostnih ukrepov? Ravnateljica obrazloži, da 
jih bodo dijaki nadomestili z vsebinsko različnimi športnimi dnevi in da je izvedba tednov 
športa do izboljšanja epidemiološke slike, iz finančnih in organizacijskih razlogov trenutno 
neizvedljiva.  
 
 
 
 
Zapisala:       Overil: 
Tita Tušar       Branko Vončina,  

predsednik sveta staršev  
 
 


