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Rogaška Slatina, 1. 3. 2018 

 

 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA 

ROGAŠKA SLATINA, ki je bila v četrtek, 22. 2. 2018, v učilnici SLO 
 

Prisotni člani Sveta staršev: Frida Burkelc, Albin Jurak, Ksenija Ekart, Marjan Šprajc, Judita 

Bjelovučić Černoša, Liljana Novak, Renata Poglajen, Mirjana Bezjak, Mateja Čebular, Tone 

Plevčak. 

 

Opravičeno odsotni člani Sveta staršev: Majda Zidar, Tamara Tepeš, Vesna Jarc Kodrič 

 

Zaradi opravičene odsotnosti predsednice Sveta staršev Majde Zidar je sejo vodila njena 

namestnica Mirjana Bezjak. Po uvodnem pozdravu je predlagala dnevni red, kot je bil zapisan 

na vabilu. Prisotni so predlog soglasno podprli in dnevni red je bil naslednji: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 

2. Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju 

3. Izvolitev oz. imenovanje predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda 

4. Poročilo o rednem inšpekcijskem nadzoru – Šolska pravila 

5. Pregled realizacije LDN in načrtovane aktivnosti v prihodnosti 

6. Pobude in predlogi staršev 

7. Razno 

 

 

K1 

 

Mirjana Bezjak je predstavila vsebino zapisnika 1. seje Sveta staršev. Glede na to, da je bil 

predlog zapisnika vsem članom predhodno poslan kot priloga vabilu, so bili vsi seznanjeni z 

vsebino.  

Ni bilo pripomb, zato je predlagala sprejem in potrditev. Predlog je bil soglasno podprt z 

dvigom rok in s tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 1 

 

Zapisnik 1. redne seje je potrjen in sprejet. 

 

 

 

K2 

 

Ravnateljica je podala statistični prikaz učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju ter 

določena pojasnila k negativno ocenjenim predmetom oz. dijakom. 

http://www.scrs.si/
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Kljub trenutno slabem učnem uspehu je optimistična, saj ima večji del dijakov le eno 

nezadostno oceno, kar jim bo po njeni oceni uspelo popraviti. Nekateri dijaki so v tem času že 

uspeli popraviti negativne ocene. Bolj pa jo skrbi za tiste dijake, ki imajo več negativnih ocen 

in so imeli učne težave tudi v preteklih letih. Ravnateljica je predstavila dosežen učni uspeh v 

posameznih razredih z analizo ter obrazložitvijo. 

 

Za tem je odprla razpravo. 

 

Predstavnica 1. D je dejala, da je v razredu izjemno slaba odzivnost staršev. Kljub velikim 

prizadevanjem razredničarke je udeležba na roditeljskih sestankih zelo nizka. 

 

Predstavnica 3. C je omenila težave pri matematiki. Glede na to, da so se tovrstne težave 

pojavljale že v 2. letniku, predstavnica z zadovoljstvom ugotavlja, da so v sodelovanju s 

profesorico uspeli najti način, ki obeta dobre rezultate. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

 

 

K3 

 

12. marca 2018 poteče mandat Svetu zavoda in s 13. marcem se začenja mandat novemu 

Svetu zavoda. Ravnateljica je pojasnila strukturo Sveta zavoda, ki vključuje tudi 3 

predstavnike Sveta staršev, in sicer: 

 

 predstavnika Sveta staršev za program gimnazija, 

 predstavnika Sveta staršev za srednje strokovno izobraževanje, 

 predstavnika Sveta staršev za dijaški dom. 

 

Za program gimnazije je bila predlagana Majda Zidar, za srednje strokovno izobraževanje 

Albin Jurak ter za dijaški dom Mirjana Bezjak. Vsi predlagani kandidati so soglašali s 

kandidaturo, zato je Mirjana Bezjak prisotne povabila h glasovanju. Predlog je bil soglasno 

podprt, kar so prisotni člani potrdili z dvigom rok. 

 

S tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 2 

 

Predstavniki Sveta staršev v Svetu zavoda so: 

MAJDA ZIDAR (za program gimnazija), 

ALBIN JURAK (za programa srednjega strokovnega izobraževanja), 

MIRJANA BEZJAK (za dijaški dom). 

 

Vsem navedenim članom začne teči mandat 13. 3. 2018. 

http://www.scrs.si/
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K4 

 

Glede na to, da je bila ravnateljica ob inšpekcijskem nadzoru opozorjena na določene 

nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v Šolskih pravilih, je bila dolžna to ustrezno odpraviti. 

Potrebne so bile naslednje spremembe Hišnega reda: 

 

4. člen 

… s poukom začenjamo ob 7.55 …, se izpusti. To se vsako leto znova potrjuje na seji Sveta 

zavoda. 

 

29. člen (začasna prepoved prisotnosti) 

K temu členu se doda: 

… če dijak ogroža življenje ali zdravje sebe ali drugih … 

 

Ravnateljica je seznanila starše z obema spremembama Šolskih pravil. Predlog je bil soglasno 

podprt in s tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 3 

 

Svet staršev je seznanjen s spremembami oz. dopolnitvami Šolskih pravil, in sicer 

popravka 4. člena ter dopolnitve 29. člena Hišnega reda. 

 

 

 

K5 

 

Ravnateljica je predstavila kronološki pregled realizacije vsebin LDN ter izpostavila nekatere 

aktivnosti, ki bodo realizirane v obdobju do konca pouka. 

 

Vse dejavnosti potekajo v skladu z LDN-jem.  

Ravnateljica je starše povabila na roditeljski sestanek, ki bo v mesecu aprilu. Za starše dijakov 

1., 2. in 3. letnika bo to tematski roditeljski sestanek, staršem dijakov 4. letnika pa bodo ob tej 

priložnosti predstavljeni rezultati maturitetnih preizkusov. 

 

 

 

K6 

 

Ravnateljica je podala nekaj osnovnih informacij o poteku gradbenih del v šolskih prostorih 

in okolici. 

Mirjana Bezjak je izrekla ravnateljici pohvalo za prizadevnost, trud in angažiranje pri prenovi 

šole.  
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K7 

 

V okviru neformalne razprave je tekla beseda o šolskem skladu. Mirjana Bezjak je prosila 

ravnateljico za podatek o številu vplačil v šolski sklad. Glede na to, da so predstavniki Sveta 

staršev intenzivno spodbujali k plačilu v ta namen, je go. Bezjak zanimal primerjalni podatek 

plačil glede na lansko leto. Če bi bilo nakazil letos manj, bi predstavniki Sveta staršev 

ponovno pozvali k temu oz. starše vljudno na to opomnili. 

Predstavniki Sveta staršev si bodo po svojih močeh prizadevali, da bo odziv čim boljši ter da 

se bo v ta namen zbralo čim več sredstev. 

Ravnateljica je obljubila, da bo posredovala želene podatke. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

Seja se je zaključila ob 17.35. 

 

 

 

 

Zapisala: Irma Ducman    

Predsednica Sveta staršev    

Majda Zidar 
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