
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA  

RADOVLJICA 

 

Radovljica, 26.09.2020 

Št.: 900-6/2020-2 

 

ZADEVA: Sestanek Sveta staršev Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica 

ki je potekal 23. 09. 2020 preko spletne aplikacije Microsoft Teams z začetkom ob 18.00 uri. 

Prisotni: Seznam udeležencev je  priloga k zapisniku. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Predstavitev novih članov sveta staršev, izvolitev/potrditev  predsednika/ce in 

namestnika/ce sveta staršev 

3. Oblikovanje in potrditev odbora šolskega sklada 

4. Obravnava Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/20 

5. Obravnava in potrditev predloga LDN za šolsko leto 2020/21 

6. Obravnava tekoče šolske problematike: prevozi, malica 

7. Razno 

1.  Pregled zapisnika zadnje seje 

Ravnateljica ga. Ksenija Lipovšek je v uvodu predstavila zapisnik zadnje seje Sveta staršev 

EGSŠ. 

2. Predstavitev novih članov sveta staršev, izvolitev/potrditev  predsednika/ce in 

namestnika/ce sveta staršev 

Po kratki predstavitvi novih članov sveta staršev za šolsko leto 2020/21 na EGSŠ je potekalo 

glasovanje za predsednika Sveta staršev. Člani sveta staršev so za predsednico sveta staršev 

predlagali ga. Natašo Pogorevc. Sledilo je javno glasovanje in jo soglasno potrdili za 

predsednico. Za podpredsednika je bil soglasno potrjen g. Matjaž Slak. 

3. Oblikovanje in potrditev odbora šolskega sklada 



Odbor šolskega slada, ki ga sestavljajo ga. Marija Studen Pesjak, ga. Nataša Pogorevc in ga. 

Alenka Završnik je dobil novega člana g. Bojana Zabreta. 

4. Obravnava Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/20 

Ravnateljica ga. Ksenija Lipovšek je v začetku povedala, da je bil uspeh v preteklem letu za 13, 

4% boljši. So bili pa rezultati mature na Ekonomski gimnazija za 13% slabši, rezultati poklicne 

mature pa so bili slabši za 5%.  

Kljub epidemiji korona virusa in šolanja na daljavo je bil OIV in PUD  večinoma izpeljan. Učitelji 

so se  posluževali novih oblik poučevanje, sprejet pa je bil tudi nov pravilnik ocenjevanja. 

Ravnateljica je omenila okrnjeno izvedbo vaj na daljavo in poudarila kako pomemben je nakup 

Adobovih programov za delo na domu. To je tudi vzrok, da je za dijake 2.,3. in 4. letnikov 

programa MT, pridobitev najema OBVEZNA. Za vse ostale dijake pa uporabnina programov 

ADOBE seveda priporočljiva in cenovno zelo ugodna. 

5. Obravnava in potrditev predloga LDN za šolsko leto 2020/21 

- v šolskem letu 2020/21 so na EGSŠ na novo zaposleni trije učitelji in sicer pri predmetih 

matematika, slovenščina in ISZ 

- šola je dobila nove prostore v mansardi 

- v šoli je na novo zgrajeno dvigalo zaradi učencev s posebnimi potrebami  

 - v 3. letniku se za novo generacijo uvaja nov predmet AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

- nova so pravila o ocenjevanju 

- v začetku šolskega leta 2020/2021 se  pouk odvija po modelu B, kar pomeni, da dijakinje in 

dijaki obiskujejo pouk v šoli. Izvajanje pouka in aktivnosti po modelu B je predvideno skladno z 

omejitvami, ki jih določa Nacionalni inštitut za javno zdravje. Šola organizacijo dela pripravi tako, 

da pouk poteka po urniku, ki v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. 

Izjema so le strokovni predmeti. Učenci med odmori ostajajo v učilnicah. Šola določi sistem 

prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, izvajanje šolske prehrane, evidentiranje 

učencev pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih. Določi tudi protokol za razkuževanje in 

vzdrževanje higiene. Vsak učenec je prejel svoj AAI račun tako, da je vse pripravljeno v primeru 

sprejetja drugih ukrepov glede COVID-19. Za učitelje so potrebni novi pristopi k poučevanju za 

kar so se trudili že skozi celo poletje.  

- šolskem letu 2020/2021 bo potekalo praktično usposabljanje z delom (PUD) v Sloveniji. Ta je 
za dijake ekonomske in medijske smeri obvezen. Cilj PUD-a je dijake pripraviti na realno 
delovno okolje in jim predstaviti vse vidike dela v podjetju oz. organizaciji.  

6. Obravnava tekoče šolske problematike: prevozi, malica 

Ravnateljica je na začetku izpostavila problem suhe malice in posledično enoličnosti. Nekaj 

pripomb v zvezi s tem je bilo tudi s strani staršev. Izpostavljeno je bilo, da naj izvajalca s katerim 



je podpisana pogodba na to opozorijo. Ravnateljica je poudarila, da se trudijo vzpostaviti sistem 

prehrane s toplim obrokom ampak zaenkrat zaradi prostora na podlagi razmer s COVID 19 še 

niso prišli do prave in možne rešitve.  

Več govora pa je bilo v zvezi z problematiko prevozov. S strani članov sveta staršev je bilo 

predstavljeno, da imajo dijaki iz oddaljenih krajev težave pri prevozu v šolo in iz šole. Ob 

konicah, predvsem pri odhodu iz šole ni dovolj avtobusov tako, da nekateri dijaki pridejo šele na 

drugi ali tretji  avtobus. Vse to je je posledica spremenjenih COVID razmer, problem pa so tudi 

dela na cestah, ki podaljšajo čas vožnje. Ravnateljica je obljubila, da se bo dogovorila za 

sestanek z predstavniki avtobusne postaje v Radovljici in da bo izpostavila predstavljeno 

problematiko. 

Ravnateljica se nam je na koncu zahvalila za množični odziv na vabilo in za sodelovanje.  

 

Sestanek Sveta staršev smo zaključili 23.09.2020, ob 19.25 uri. 

 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Andreja Kajba       Nataša Pogorevc 

 

 

 

 


