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Rogaška Slatina, 18. 2. 2019 

 

 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA 

ROGAŠKA SLATINA, ki je bila v torek, 5. 2. 2019, v učilnici SLO2b 

 

Prisotni člani Sveta staršev: Darko Jurečič, Džemila Malanović, Maja Jankovič, Albin 

Jurak, Ksenija Ekart, Judita Bjelovučić Černoša, Stanislava Hodnik, Majda Zidar, Nevenka 

Marinc Gobec, Mirjana Bezjak, Vesna Jarc Kodrič 

 

Opravičeno odsotna člana Sveta staršev: Martin Fevžer, Marjan Šprajc 

 

Ostali prisotni: mag. Dubravka Berc Prah (ravnateljica), Irma Ducman (poslovna 

sekretarka) 

 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Majda Zidar. Po uvodnem pozdravu je predlagala 

dnevni red, kot je bil zapisan na vabilu. Predlog je bil soglasno podprt. 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnikov 1. redne in 1. izredne seje 

2. Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju 

3. Pregled realizacije LDN in načrtovane aktivnosti v prihodnosti 

4. Šolski sklad 

5. Razno 

 
 

K1 

 

Majda Zidar je predstavila povzetka zapisnikov 1. redne in 1. izredne seje.  Glede na to, da sta 

bila oba  predloga objavljena na spletni strani šole, so bili vsi seznanjeni z vsebinama.  

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 

 

Zapisnika 1. redne in 1. izredne seje Sveta staršev sta potrjena in sprejeta. 
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K2 

 

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

določena pojasnila k negativno ocenjenim predmetom oz. dijakom. 

Predvsem je zaskrbljena zaradi učnega uspeha v 1. D in 1. E (tehnik steklarstva in steklar), saj 

v teh oddelkih nihče ni dosegel pozitivnega učnega uspeha. Vsi dijaki so namreč neocenjeni, 

saj so v 1. polletju obiskovali tečaj slovenščine za tujce, zaradi česar so bili precej odsotni od 

pouka. Tečaj je potekal v skladu s pravilnikom. V obeh oddelkih namreč prevladujejo dijaki 

tujci, ki se soočajo s hujšimi težavami s slovenskim jezikom. V navedeno problematiko se je 

že vključila svetovalna služba. Ravnateljica upa, da bo večini uspelo v drugem redovalnem 

obdobju izboljšati učni uspeh. Tečaj slovenščine se je zaključil, zato bodo dijaki v 2. polletju 

več prisotni pri pouku. Prepričana je, da bo večina uspela nadoknaditi manjkajoče in do konca 

šolskega leta doseči pogoje za napredovanje v višji letnik. 

 

Za tem je odprla razpravo. 

 

Maja Jankovič je izrazila mnenje, da se v tako številčnem razredu, kot je 2. A (31 dijakov) 

pogosto dogaja to, da dijakom primanjkuje motivacije za šolske obveznosti. Ravnateljica je 

pojasnila, da je dinamika dela v velikem oddelku povsem drugačna kot v manjših oddelkih. 

Prepričana je, da tudi učitelji to upoštevajo in uspešno prilagajajo načine in metode dela. 

 

Ksenija Ekart je dodala, da se v obdobju starosti, ko dijaki obiskujejo 2. letnik, običajno 

pojavi več težav kot sicer. Meni, da pogosto tudi s strani staršev ni ustrezne spodbude. 

 

Po oceni Mirjane Bezjak ima velika večina dijakov učne težave prav zaradi tega, ker ne vedo, 

kako se učiti. Meni, da gre za t. i. »elektronsko« generacijo, ki črpa večino informacij preko 

elektronskih medijev, kar je lahko pri t. i. »klasičnem« učenju tudi zavirajoče (motnje pri 

učenju, prisotnost telefona, ipd.). 

 

Majda Zidar meni, da je nujno potrebno postaviti določene omejitve pri rabi elektronskih 

medijev. Meni, da se kot zelo učinkovit način učenja kaže tudi medsebojna pomoč oz. 

skupinsko učenje, kjer se sošolci skupaj pripravljajo na določena preverjanja. 

 

Ravnateljica je prepričana, da je večina dijakov motiviranih za šolsko delo, kljub temu je 

apelirala na starše, naj skušajo spodbuditi dijake, da bodo bolj koristili učno pomoč, ki jo šola 

ponuja.  

Meni, da se premalo poslužujejo konzultacij s profesorji, premalo se poslužujejo tutorstva. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

K3 

 

Ravnateljica je predstavila kronološki pregled realizacije vsebin LDN ter izpostavila nekatere 

aktivnosti, ki bodo realizirane v obdobju do konca pouka. Izpostavila je predvsem: 
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- strokovno ekskurzijo v Benetke, 

- strokovno ekskurzijo v Strasbourg, 

- strokovno ekskurzijo na Irsko, 

- informativne dneve, 

- maturo … 

Vse dejavnosti potekajo v skladu z LDN-jem.  

 

K4 

Ravnateljica je posredovala informacijo o zbranih sredstvih Šolskega sklada. Do sedaj je v 

sklad prispevala približno tretjina staršev dijakov naše šole. Staršem je pokazala letak, ki ga je 

šola pripravila za promocijo v ta namen. 

Starši so predlagali, da jim šola posreduje letak v elektronski obliki. Poleg tega pa so 

predlagali, da jim šola v elektronski obliki pošlje še položnico z vsemi potrebnimi podatki za 

nakazilo. 

 

Nevenka Marinc Gobec je predlagala, naj šola z dopisom prosi Spar za donacijo v Šolski 

sklad. Meni, da bi bilo z njihove strani poslovno korektno, da bi šoli namenili donacijo, saj so 

dijaki naše šole stalni potrošniki v njihovi trgovini. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

K5 

 

Starši so pohvalili idejo o promociji šole z jumbo plakati. Menijo, da je ta oblika precej 

učinkovita. 

Ravnateljica je staršem predstavila potek promocije, ki jo šola intenzivno izvaja skozi vse 

leto. Poleg številnih promocij na OŠ (v tem šolskem letu jih je izvedla 46), izvedbe številnih 

tehniških dni za osnovnošolce, udeležbi na Informativi, se je šola letos odločila tudi za 

tovrstno oglaševanje. 

Glede na to, da upada zanimanje za vpis v program gimnazija, Nevenka Marinc Gobec meni, 

da bi lahko bil izobraževalni program turizem ena od alternativnih možnosti za prihodnost. 

 

Ravnateljica je podala informacijo o tematskem roditeljskem sestanku, ki bo potekal  

14. marca 2019. To vprašanje je bilo postavljeno na enem od roditeljskih sestankov. Tema 

srečanja bo »Vzgoja volje, vztrajnosti in prenašanje porazov«. Predavanje bo izvedla 

vrhunska predavateljica dr. Zdenka Zalokar Divjak. Starše je vljudno povabila na ta dogodek. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

Seja se je zaključila ob 18. uri. 

 

Zapisala: Irma Ducman    

Predsednica Sveta staršev ŠCRS 

Majda Zidar 
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