
Elektrotehniško-računalniška 

strokovna šola in gimnazija Ljubljana 

Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 22. 9. 2022 

 

 

Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2022/23 

četrtek, 22. 9. 2022, ob 17. uri v učilnici 15 

 

 

Sestanek vodi dosedanji predsednik Sveta staršev Peter Avsec do vključno 3. točke dnevnega reda, ko 

vodenje prevzame nova predsednica Adela Žigert.  

 

1. Potrditev zapisnikov 3. in 4. sestanka v šolskem letu 2021/22 

2. Poslovnik Sveta staršev 

3. Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 

4. Nadomestne volitve predsednika in podpredsednika Sveta staršev 

5. Letno poročilo šole za šolsko leto 2021/22 

6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23 

7. Pobude staršev 

 

Prisotni so predstavniki staršev 29-ih od skupno 36-ih oddelkov.  

Drugi prisotni: ravnatelj Aleksandar Lazarević, pomočnica ravnatelja Merlin Gulan Lokar, svetovalna 

delavka Maja Pezdir in sindikalna zaupnica Vegove Mirjana Ivić Višnikar 

 

 

K 1. točki 

 

S k l e p  1: 

Zapisnika 3. in 4. sestanka v šolskem letu 2021/22 sta potrjena. 

 

 

K 2. točki 

 

Poslovnik Sveta staršev so člani prejeli po elektronski pošti pred sejo in so z njim seznanjeni.  

 

Predlog za dopolnitev poslovnika: V poslovniku niso predvidene seje na daljavo in način glasovanja 

na takih sejah. Vprašljiva je verodostojnost sprejetih sklepov, če ni določen način identifikacije 

udeležencev. 

 

 

K 3. točki 

 

Peter Avsec predstavi poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2021/22: izvedeni sta bili dve 

korespondenčni seji in dva sestanka v živo.  

 

 

K 4. točki) 

 

Peter Avsec seznani navzoče, da mu z novim šolskim letom poteče mandat predsednika Sveta staršev, 

zato prosi za izvolitev novega predsednika. Sam predlaga gospo Adelo Žigert, ki je soglasno potrjena. 

Prav tako je za podpredsednika Sveta staršev soglasno potrjen Marko Horvat.  

 

 

K 5. točki 

 



Letno poročilo šole za šolsko leto 2021/22 predstavi ravnatelj. 

 

Poudarki: 

Ravnatelj pove, da je bil pouk na daljavo izvajan delno, zlasti v prvem delu šolskega leta. Prikaže 

uspešnost šole, poudarek pa je na 2. in 4. letnikih, kjer je bil učni uspeh nekoliko slabši kot sicer v 

omenjenih letnikih. Meni, da je k temu veliko pripomogel covid. Kako naprej? Učno slabšim dijakom 

bodo pomagali bivši Vegovci, ki so zdaj študentje, in sicer v vlogi tutorjev. 

 

Dijaki so zelo slabo obiskovali pogovorne ure učiteljev, zato se mu zdi ideja s pomočjo študentov dobra. 

Tudi do sedaj so bili ti študenti vključeni v mentorstvo različnih dejavnosti na šoli. 

 

Ravnatelj meni, da dijakom manjkajo učne, delovne navade. Uspeh dijakov 1. letnikov je boljši, ker gre 

pri večini predmetov za ponovitev osnovnošolske snovi, nato se v drugem letniku pojavijo novi 

predmeti/moduli. V četrtem letniku pa so očitno dijaki ponovno bolj motivirani zaradi mature. 

 

Načeloma je učni uspeh v elektrotehniških razredih slabši, a je osip nižji, medtem ko je pri dijakih v 

programu računalništva ravno obratno. 

 

Dijaki, ki na poklicni maturi opravljajo dodatni predmet splošne mature, so izjemno uspešni. Na splošno 

so bili dijaki tako na SM kot tudi na PM dobri, celo boljši od državnega povprečja. 

 

Sicer pa je pri učnem uspehu zelo očitna polarizacija – veliko zelo uspešnih in prav tako veliko zelo 

slabih dijakov. Cilj je, da se ta anomalija odpravi. 

 

Vsako leto dijaki rešujejo ankete o zadovoljstvu z delom učiteljev. Letos so ocenjevali delo učiteljev 

matematike in naravoslovja. Povratne informacije, pridobljene na ta način, so za delo učiteljev nujne. 

  

Dijaki so zelo uspešni na različnih tekmovanjih. Krožek Vegovacraft vodijo bivši dijaki, zdajšnji 

študenti. Ravnatelj pove, da se bodo v naslednjem tednu dijakom predstavili tudi ostali krožki, ki 

delujejo na šoli.  

 

Finančna sredstva so bila porabljena za sanacijo razglednega stolpiča, gradbena dela v telovadnici, 

posodobitev s sodobnimi učili (TV-zasloni namesto projektorjev, oprema za pouk astronomije …). 

Pridobili smo državna finančna sredstva za prenovo strehe, vzporedno pa izgubili izvajalca, zato sanacije 

obnove potrebne strehe še ni bilo. 

 

 

K 6. točki 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23 predstavi ravnatelj s pomočjo prosojnic. 

 

Poudarki: 

Glavni cilji: Zagotoviti kakovosten učni proces, izboljšati učni uspeh, zagotavljati stalno strokovno 

izobraževanje, spodbujati dijake k sodelovanju in ustvarjanju. 

 

Spremenila se bo vloga oddelčnih in programskih učiteljskih zborov. Poudari, da je pomembna 

postopkovnost reševanja razredne problematike. 

 

Letos je na šolo vpisanih 989 dijakov, od tega 69 deklet. Uvaja se tutorstvo nekdanjih dijakov Vegove. 

S tem se spodbuja dijake 1. in 2. letnikov k večji učni uspešnosti. Tutorji bodo predvsem nudili učno 

pomoč pri matematiki, računalništvu in elektrotehniki. 

 

Na šoli je okrog 110 dijakov (12 %) s posebnimi potrebami. Tudi delo z nadarjenimi dijaki je 

pomembno. 

 

Ravnatelj pohvali delovanje dijaške skupnosti, zlasti dejstvo, da skupnost dijaki vodijo sami. Dijaki so 

predlagali med drugim tudi pitnike vode ter postavitev dijaških garderobnih omaric. 



Maturantski ples je predviden 15. 4. 2023 v organizaciji plesne šole Bolero. 

 

Letos se bo nadzorovalo delo učiteljev na dva načina: preko prijateljskega opazovanja in hospitacij 

vodstva (zlasti, kako se izvaja ocenjevanje znanja). 

 

Prenova programa tehnik računalništva bo veljala za generacijo, vpisano v 1. letnik v š. l. 2023/24. 

Prenova prinaša osem tednov praktičnega usposabljanja z delom (PUD). Do zdaj je bil prenovljen 

program elektrotehnik, toda z naslednjim šolskim letom sledi še ena prenova, ko bo predlagan PUD štiri 

tedne v 2. in štiri tedne v 3. letniku. Program zanj mora biti pripravljen do januarja 2023.    

 

Ravnatelj poudari pomembnost sodelovanja staršev s šolo ter jih seznani s svojimi pogovornimi urami 

(ponedeljek med 13.00 in 13.45). 

 

Šolska pravila ostanejo nespremenjena, prav tako 16. alineja 2. člena v zvezi s covid-19. Šolska pravila 

ocenjevanja znanja prinašajo dopolnitev 15. člena (vrste izpitov), kar so učitelji potrdili na pedagoški 

konferenci 31. 8. 2022. 

 

Težave s postavitvijo urnika so se pojavljale predvsem zaradi velikega števila popravnih izpitov, 

nadnormativnih oddelkov, več skupin za športno vzgojo (ker je na šolo vpisanih je več deklet).  

 

 

K 7. točki 

 

Predlogi, pohvale in pripombe staršev: 

 

Šola naj bolje uredi vpogled v izpitno dokumentacijo pri poklicni maturi. 

 

Starše zanima, iz katerih tekmovanje se bodo lahko udeležili dijaki. 

Ravnatelj odgovori, da iz matematike, fizike, kemije, računalništva, športa. 

 

Ali šola razpolaga s podatki, kako uspešni so nekdanji dijaki na fakultetah? 

Teh podatkov nimamo, saj jih ne smemo zbirati. 

 

LDN naj bi vseboval tudi načrt ocenjevanja znanja, kar pomeni, da morajo učitelji najpozneje v 14-ih 

dveh v eA vpisati vsa pisna ocenjevanja znanja. 

Ravnatelj se s tem strinja. 

 

Lansko leto so bili testi pri slovenščini popravljeni po šestih tednih, kar je nedopustno. Če učitelj testa 

ne popravi v sedmih delovnih dneh, se le-ta lahko tudi razveljavi. 

Ravnatelj pove, da bodo ravno temu namenjene hospitacije, da se to ne bi več dogajalo. 

 

Bo šola letos organizirala maturantski ples? 

Da, predviden je 15. 4. 2023. 

 

Eden izmed staršev glede vpisovanja testov v eA pripomni, da naj bodo le-ti striktno vpisani. Drugi 

prisotni izmed staršev doda, da pri tem lahko pomagajo tudi starši (npr. učitelja spomnijo, da mora 

vpisati test). 

 

V preteklem šolskem letu je bilo na račun bolniškega staleža veliko odpadlih ur. Enega od staršev 

zanima, kako se bo nadomeščalo učitelje, ki odhajajo v pokoj sredi šolskega leta. Podan je predlog, da 

se jih prepriča, naj poučujejo do konca šolskega leta. 

Ravnatelj odgovori, da tega od zaposlenih ne sme zahtevati. 

 

Predstavnica G 2. A vpraša, kako na šoli nastaja urnik, saj tak, kakršen je trenutno v veljavi, ni v redu. 

Zlasti problematičen je za dijake vozače. Težava je tudi veliko ur (9 ali 10) ob določenih dnevih. 

Ravnatelj pove, da je urnik narejen najbolj optimalno glede na dano situacijo.  



Dijaki imajo v  sredo popoldan pouk v primeru izvajanja vaj pri kemiji do 19.35 (sicer do 18.45) in nato 

v četrtek zjutraj,  v primeru izvajanja vaj, ob 7.30 (sicer ob 8.20). Nenavadno je tudi, da imajo NEM dve 

uri v sredo in eno uro v četrtek (ob treh urah tedensko) in MAT eno uro v sredo in dve v četrtek. Časa, 

da bi se dijaki učili in pisali domače naloge od srede na četrtek nimajo. 

 

Eden izmed staršev pripomni, da smo učitelji do dijakov zelo striktni, medtem ko urnika še zmeraj 

nimamo.  

 

Gospa, ki tudi sama skrbi za urnike na neki drugi šoli, doda, da naš problem razume, saj je pomanjkanje 

prostora zagotovo ovira pri izdelavi optimalnega urnika. 

Ravnatelj razloži, da so problem tudi strokovni moduli ter petki, ko ima cela šola pouk samo dopoldne. 

 

Eden izmed staršev vpraša, zakaj potem vpišemo toliko dijakov, če se spopadamo s prostorsko stisko. 

Ravnatelj odgovori, da dijaka, ki izpolnjuje pogoje, ne smemo/ne moremo zavrniti. 

 

Oglasi se gospod, univerzitetni profesor, v zvezi s »slabim urnikom« starše pozove, naj svojim otrokom 

ne dajejo potuhe, kajti na fakulteti se jim z urnikom ne bodo prilagajali. 

 

Profesorica Ivić Višnikar pripomni, da se urnik lahko popravi tudi samo za posamezen razred ali pa 

celo posamezen predmet. 

 

Adela Žigert predlaga, da se v šolska pravila doda sprememba glede zamujanja vozačev k pouku (status 

vozača), in sicer zamujanje je opravičeno prvo šolsko uro ne glede na uro začetka pouka. 

 

Predstavnik razreda R 4. B pove, da starše razreda skrbi uspeh na maturi, zlasti, ker naj ne bi imeli več 

covidnih prilagoditev. 

Ravnatelj pove, da o tem odloča RIC. 

 

Enega od staršev zanima, ali dijak opravi PM, če je pri vseh predmetih, razen pri dodatnem predmetu 

SM, pozitiven. 

Ravnatelj odgovori, da dodatni predmet ni odločilen. 

 

Ali so točke, dosežene na PM, enakovredne točkam na SM? 

Odvisno od fakultete in njenih pogojev. 

 

V primeru, da je več kot 1/3 razreda neuspešnih, ali se organizira dodatna učna pomoč? 

 

Ali imajo dijaki lahko zapiske na tablicah (vsaj pri strokovnih predmetih)? 

 

Ali šola organizira maturantski izlet? 

Ne, saj se ga dijaki udeležujejo večinoma v okviru turističnih agencij. Letos bo izjema, ko bodo dijaki 

G 4. A in G 4. B odšli na tridnevno strokovno ekskurzijo. 

 

Ali bodo strokovne ekskurzije organizirane tudi za strokovno šolo?  

Ravnatelj pove, da le-te niso predvidene. 

 

Sestanek je zaključen ob 19.30. 

 

Zapisala        Adela Žigert   

Merlin Gulan Lokar        predsednica Sveta staršev 

 

 

 

Kontakt za člane Sveta staršev: 

Predsednica Sveta staršev: Adela Žigert adela.zigert@guest.arnes.si 

Namestnik predsednice: Marko Horvat marko33gmail.com 

 

mailto:boris.kitek@outlook.com

