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PREDLOG 

 

Rogaška Slatina, 30. 9. 2017 

 

 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV, ki je bila v petek, 29. 9. 2017, ob  

16. uri v učilnici SLO 

 

 

Prisotni člani Sveta staršev: Maja Jankovič (namestnica predstavnice 1. A), Ksenija Ekart, 

Marjan Šprajc, Judita Bjelovučić Černoša, Romana Brzin, Liljana Novak, Majda Zidar, 

Bosiljka Šket (namestnica predstavnice 3. B), Mirjana Bezjak, Tone Plevčak, Mateja Čebular, 

Ines Bezjak, Martin Fevžer, Vesna Jarc Kodrič. 

 

Opravičeno odsotna člana Sveta staršev: Tamara Tepeš, Albin Jurak 

 

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

 

DNEVNI RED 

 

1. Konstituiranje Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina in predstavitev Poslovnika 

o delu Sveta staršev 

2. Imenovanje predsednika Sveta staršev 

3. Predstavitev in obravnava predloga Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 

4. Predstavitev in obravnava predloga LDN za šolsko leto 2017/18 

5. Šolski sklad  

6. Fotokopiranje 

7. Razno 

 

K1 

Po uvodnem pozdravu je ravnateljica Dubravka Berc Prah pojasnila funkcijo ter strukturo 

sestave Sveta staršev, upoštevajoč specifiko naše ustanove, ki združuje šolo in dijaški dom. 

Predstavila je predstavnike posameznih razredov ter treh vzgojnih skupin dijaškega doma. 

Starše je seznanila tudi z delovanjem Sveta staršev, ki poteka v obliki rednih in dopisnih sej. 

Prisotne je povabila k razpravi. Ni bilo pripomb. S tem je bil sprejet  

 

SKLEP št. 1 

 

Svet staršev Šolskega centra Rogaška Slatina je konstituiran. 

 

V nadaljevanju je ravnateljica predstavila Poslovnik o delovanju Sveta staršev ter njegove 

pristojnosti, kamor sodi tudi potrjevanje nadstandardnih programov. Posebej je izpostavila 

poglavje o delovanju šolskega sklada, s katerim upravlja Upravni odbor ŠS ŠCRS, ki vključuje 
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tudi dva predstavnika Sveta staršev. Prisotne je seznanila, da se poslovnik nahaja na spletni 

strani šole, tako da je vedno dostopen. Za tem je odprla razpravo. Ni bilo posebnosti, zato je 

pozvala prisotne, da z dvigom rok potrdijo Poslovnik Sveta staršev Šolskega centra Rogaška 

Slatina. Predlog je bil soglasno podprt.  

 

SKLEP št. 2 

 

Poslovnik o delovanju Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina za šolsko leto 

2017/18 je potrjen in sprejet. 

 

 

K2 

Ravnateljica je prisotne prosila, da se na kratko predstavijo ter posredujejo morebitne pobude 

z roditeljskih sestankov. Pri tem je bilo izpostavljeno naslednje: 

 

Predstavnica 4. C je povedala, da so bili starši enega dijaka precej kritični zaradi neustrezne 

vzmetnice na postelji dijaškega doma. Ravnateljica je pojasnila, da je bilo nabavljenih 44 novih 

vzmetnic. Pri menjavi je bil upoštevan kriterij dotrajanosti, tako da so bile vse dotrajane 

vzmetnice ustrezno zamenjane z novimi. Zaveda se, da bo v bodoče postopoma potrebno 

obnoviti tudi ostale, vendar zaenkrat so bivalni pogoji povsem ustrezni. 

 

Predstavnica 1. A je izrazila skrb zaradi visokega števila dijakov v razredu. Ravnateljica je 

pojasnila kriterije oblikovanja razredov. Glede na stanje vpisa novincev so bili dani pogoji za 

oblikovanje enega nadnormativnega oddelka (32 dijakov). Pri tem je poudarila, da imamo na 

šoli že kar nekaj oddelkov z večjim številom dijakov in ni nikakršnega razloga za bojazen glede 

kakovosti izvedbe pouka. 

 

Predstavnik II. vzgojne skupine dijaškega doma je opozoril, da je bila na roditeljskem sestanku 

izražena kritika na šolsko prehrano, češ da je občasno krompir premalo kuhan, v popoldanskem 

času pa naj bi dijaki hodili kupovat hrano v bližnjo trgovino, saj so po šolskih obrokih hitro 

lačni. Ravnateljica je poudarila, da je bilo že v preteklosti dogovorjeno, da se v primeru, ko gre 

za kakršnokoli kritiko glede hrane, dijaki nemudoma obrnejo na Irmo Ducman, če gre za šolske 

malice, oz. na Jerneja Laknerja, če gre za obroke v dijaškem domu. Dijaki so s tem že vseskozi 

seznanjeni, vendar do sedaj niso še nikoli sporočili nobene negativne opazke. Sicer pa so v 

kuhinji zelo fleksibilni in kolikor je mogoče, se željam ustrezno prilagajajo. 

Glede na to, da velik delež dijakov dijaškega doma ne hodi na zajtrk, je resnično težko zdržati 

do kosila brez hrane. Ravnateljica je apelirala na starše, naj opomnijo svoje otroke, da zjutraj 

vstanejo malo prej in v miru pojedo zajtrk, saj bo na ta način neprimerno lažje zdržati do kosila. 

 

Predstavnika 2. A je zanimalo, če je v načrtu šolskih gradbenih del predvidena tudi obnova 

fasade. Ravnateljica je odgovorila, da v kratkoročnem načrtu še ne, zaveda pa se, da je tudi to 

potrebno. Trenutna prioriteta je ureditev pritlične etaže in menjava strehe, kar je že v postopku 

realizacije. 
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Predstavnica 4. C je vprašala, zakaj se dijaki 4. C ne morejo udeležiti strokovne ekskurzije v 

Pariz. Ravnateljica je pojasnila, da so vse obveznosti OIV tako obveznega kot prostoizbirnega 

dela načrtovane z LDN. Ker gre v tem primeru za obvezni del OIV, ki je načrtovan za dijake  

2. C in 3. C, udeležba ostalih dijakov ni možna. Za ostale dijake so v tem šolskem letu 

predvidene druge strokovne vsebine. 

 

Predstavnica 3. B je opozorila na slabe kopije nemih kart pri geografiji, zaradi česar imajo dijaki 

težave pri določanju državnih meja in rek. Ravnateljica je dejala, da so na to opozorili že v 

preteklosti in je o tem že govorila s profesorico. Ravno iz tega razloga je bil nabavljen barvni 

tiskalnik, ki omogoča kakovostne iztise. Profesorico bo na to ponovno opozorila in prepričana 

je, da bo ta pomanjkljivost odpravljena. 

 

Predstavnik 3. D je pohvalil delo celotnega učiteljsko-vzgojiteljskega zbora, še posebej pa je 

pohvalil razredničarko Heleno Topolovec. 

 

Predstavnica 4. A je pohvalila slavnostno akademijo ob 70-letnici šole. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

Po predstavitvi vseh predstavnikov Sveta staršev je ravnateljica pozvala prisotne, da predlagajo 

kandidata za predsednika in namestnika predsednika. Za predsednico je bila predlagana Majda 

Zidar, za namestnico pa Mirjana Bezjak. Obe sta soglašali s predlogom. Člani so predlog 

soglasno podprli z dvigom rok in s tem je bil sprejet  

 

SKLEP št. 3 

 

Predsednica Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina v šolskem letu 2017/18 je  

MAJDA ZIDAR, njena namestnica pa MIRJANA BEZJAK. 

 

Za tem se je Majda Zidar zahvalila za izkazano zaupanje ter nadaljevala z vodenjem seje. 

 

 

K3 

Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila osnutek Poročila o realizaciji letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2016/17. Z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil LDN skoraj v celoti 

realiziran. Pri predstavitvi je izpostavila predvsem vsebine, ki so najmočneje zaznamovale 

življenje in delo na šoli v preteklem šol. letu.  

 

V nadaljevanju je pozvala prisotne k razpravi. Ni bilo pripomb, zato je predlagala, da z dvigom 

rok potrdijo soglasje z vsebino posredovanega poročila. 

 

SKLEP št. 4 

 

Svet staršev soglaša z vsebino Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17. 

http://www.scrs.si/
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K4 

Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog LDN za šolsko leto 2017/18. 

Osredotočila se je predvsem na posebnosti in novosti, ki jih prinaša letošnje šolsko leto, na 

načrtovane standarde, ekskurzije, prireditve, tabore … 

Za tem je starše je povabila k razpravi. Na bilo posebnosti, zato je predlagala potrditev z dvigom 

rok. Starši so predlog soglasno podprli. S tem je bil sprejet  

 

SKLEP št. 5 

 

Svet staršev soglaša z vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. 

 

 

K5 

Zaradi opravičene odsotnosti predsednice Upravnega odbora šolskega sklada Branke Kovačič 

je Poročilo o delovanju Šolskega sklada ŠCRS v šolskem letu 2016/17 ter predlog Programa 

dela Šolskega sklada ŠCRS za letošnje šolsko leto predstavila ravnateljica. 

Poudarila je dejstvo, da šolski sklad omogoča nakup nadstandardne opreme, ki zagotovo 

izboljša kakovost šolskega dela ter sofinancira določene projekte, ki imajo za šolo velik pomen. 

Prav tako se s sredstvi šolskega sklada (so)financirajo določene aktivnosti socialno šibkejšim 

dijakom. 

 

V nadaljevanju je prisotne pozvala k razpravi.  

Starši so vprašali, koliko staršev v povprečju prispeva v šolski sklad. Ravnateljica je odgovorila, 

da jih je v prejšnjem šolskem letu prispevalo cca. 44 %. Staršem se je zdel odstotek precej nizek, 

zato bodo apelirali na ostale, da bo prispevek čim višji. Ostalih posebnosti ni bilo.  

 

SKLEP št. 6 

 

Svet staršev soglaša z vsebino predstavljenega Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS 

za šolsko leto 2016/17 in Programa dela Šolskega sklada ŠCRS za leto 2017/18. 

 

  

K6 

Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog za plačilo fotokopij ter pojasnila 

kriterije, po katerih so bili določeni. Zneski so ostali isti, kot so bili v preteklem šolskem letu. 

Vsi dijaki bodo prejeli položnice za nakazilo predvidenega zneska. Starši so soglašali s 

predlogom, kar so potrdili z dvigom rok. 

 

SKLEP št. 7 

 

Člani Sveta staršev soglašajo s plačilom fotokopij dodatnega učnega gradiva za dijake. 
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K7 

Glede na to, da vsem trem predstavnikom Sveta staršev v Svetu zavoda poteče mandat 30. 9. 

2017 (mandat je vezan na status dijaka njihovih otrok), je potrebno imenovati 3 nadomestne 

člane, in sicer: enega predstavnika za program gimnazije, enega predstavnika za programa 

srednjega strokovnega izobraževanja (tehnik optik in tehnik steklarstva) ter enega predstavnika 

za dijaški dom. 

 

Predlagani so bili: 

Majda Zidar (program gimnazija) 

Tone Plevčak (programa tehnik optik in tehnik steklarstva) ter  

Mirjana Bezjak (dijaški dom). 

  

Predlagani kandidati so soglašali z začasnim imenovanjem v Svet šole. Predsednica je dala 

predlog v razpravo. Prisotni so predlog soglasno potrdili z dvigom rok. S tem je bil sprejet 

 

SKLEP ŠT. 8 

 

Nadomestni člani Sveta staršev v Svetu šole so naslednji: 

 

MAJDA ZIDAR (predstavnica za program gimnazije, 

TONE PLEVČAK (predstavnik za oba programa srednjega strokovnega izobraževanja) 

MIRJANA BEZJAK (predstavnica za dijaški dom) 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.50. 

 

 

 

Zapisala: Irma Ducman 

 

 

 

Predsednica Sveta staršev 

Majda Zidar 
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