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Rogaška Slatina, 18. 2. 2020 

 

 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV  

ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA,  

ki je bila v torek, 18. 2. 2020, v učilnici SLO2b 
 

Prisotni člani Sveta staršev: Irena Horvat, Romana Ferčec, Irena Strašek, Džemila 

Majlanović, Verica Ranogajec, Albin Jurak, Judita Bjelovučić Černoša, Marjeta Merlak. 

 

Opravičeno odsotni člani Sveta staršev: Natalija Stančin, Maja Jankovič, Ksenija Ekart, 

Marjan Šprajc 

 

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

 

Zaradi opravičene odsotnosti predsednice Sveta staršev Maje Jankovič je sejo vodila njena 

namestnica Irena Strašek. 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 seje 

2. Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju 

3. Pregled realizacije LDN in načrtovane aktivnosti v prihodnosti 

4. Šolski sklad 

5. Razno 

 

 

K1 

 

Irena Strašek je predstavila povzetek zapisnika 1. redne seje. Glede na to, da je bil predhodno 

objavljen na spletni strani šole, 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 Sveta staršev je potrjen in sprejet. 
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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 oddelkih programov tehnik steklarstva in 

steklar. V teh oddelkih je precej dijakov tujcev, ki se soočajo s težavami v znanju slovenskega 

jezika, kar se posledično odraža na učnem uspehu. Ravnateljica upa, da se bo stanje do konca 

leto izboljšalo. Tečaj slovenščine za dijake tujce, ki obiskujejo 1. letnik, se je zaključil, zato 

bodo dijaki v 2. polletju več prisotni pri pouku, kar se bo zagotovo pozitivno odrazilo tudi v 

učnem uspehu. Prepričana je, da bo večini uspelo nadoknaditi manjkajoče in do konca 

šolskega leta doseči pogoje za napredovanje v višji letnik. 

 

Na večino pripomb, ki so bile navede v zapisnikih roditeljskih sestankov posameznih 

oddelkov, se je ravnateljica že ustrezno odzvala, ter o tem obvestila razrednike. 

 

Starši dijakov 4. b so izrazili željo, da bi na šoli potekale priprave na maturo iz slovenščine. 

Ravnateljica je obljubila, da bodo priprave zagotovo realizirane. Izvajala jih bo sama, saj je to 

področje njene strokovne usposobljenosti. 

 

Na pripombo staršev 1. c glede točenja alkoholnih pijač mladoletnim osebam v lokalu Lipca 

je ravnateljica prav tako že ukrepala. Lastnika omenjenega lokala je pisno obvestila o 

navedeni pripombi ter opozorila na dosledno upoštevanje predpisane zakonodaje.  

 

Tudi na pripombo glede pestrosti izbire napitkov in sadja v času kosila za dijake dijaškega 

doma se je ravnateljica nemudoma odzvala. Koordinatorica šolske prehrane Irma Ducman je 

dva tedna načrtno spremljala pestrost ponudbe razpoložljivih napitkov in sadja v času kosila 

ter o tem poročala ravnateljici. Pri spremljavi ni zaznala nobene pomanjkljivosti. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

Irena Strašek je prisotne povabila k razpravi. 

 

S strani predstavnice dijakov 2. d je bilo postavljeno vprašanje glede vključenih obrokov na 

strokovni ekskurziji v Avstriji. Ravnateljica je pojasnila, da se šola v večini primerov odloči 

za storitev, ki zajema polpenzion (vključena zajtrk in kosilo oz. večerja). Prepričana je, da je 

bilo tako tudi na strokovni ekskurziji v Avstrijo. Zadevo bo preverila pri organizatorki 

ekskurzije. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 
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K3 

 

Ravnateljica je predstavila kronološki pregled realizacije vsebin LDN ter izpostavila nekatere 

aktivnosti, ki bodo realizirane v obdobju do konca pouka. Od prihajajočih dogodkov je 

omenila predvsem: 

- mrežni plan (razpored pisnih preverjanj znanja za oceno), pri tem je poudarila, da so 

učitelji teste umeščali tako, da so se v največji meri izognili preveliki zgoščenosti, 

- maturantski ples, 

- strokovne ekskurzije, 

- splošno in poklicno maturo,  

- predmaturitetni preizkus iz ANG v soboto, 7. 3. 2020, 

- potek OIV in ID, 

- aktivnosti v okviru projekta ERASMUS+, 

- roditeljski sestanek v aprilu … 

 

Za tem je predstavila realizirane dogodke, ki jih je s pomočjo projekcije povzela s spletne 

strani šole. 

 

Vse dejavnosti potekajo v skladu z LDN-jem.  

 

K4 

 

Ravnateljica je posredovala informacijo o sredstvih Šolskega sklada ter se zahvalila za že 

realizirana nakazila. Glede na to, da velik delež staršev še ni prispeval v Šolski sklad, so 

prisotni zavzeli stališče, da bodo starše posameznih oddelkov, ki jih zastopajo, spodbudili k 

vplačilu v šolski sklad. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

K5 

 

Postavljeno je bilo vprašanje glede možnosti prestopa iz 3-letnega programa steklar v 4-letni 

program tehnik steklarstva. Ravnateljica je dejala, da ta možnost vsekakor obstaja. Poudarila 

je, da je pri tovrstnem prehodu tudi potrebno urediti vse potrebno s Steklarno Rogaška, d. o. o., 

kjer imajo dijaki sklenjeno vajeniško pogodbo. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.15. 

 

Zapisala: Irma Ducman    

 

 

Namestnica predsednice Sveta staršev ŠCRS  Predsednica Sveta staršev ŠCRS 

Irena Strašek      Maja Jankovič 
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