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Rogaška Slatina, 25. 5. 2018 

 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA 

CENTRA ROGAŠKA SLATINA z dne 22. 5. 2018 
 

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

Romana Brzin, Majda Zidar, Renata Poglajen, Mirjana Bezjak, Vesna Jarc Kodrič. 

 

Opravičeno odsotni članici sveta staršev: Judita Bjelovučič Černoša, Tamara Tepeš 

 

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

Nataša Šafranko (predsednica sveta zavoda) 

 

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

dnevni red, kot je bil zapisan na vabilu. 

Prisotni so predlog soglasno podprli. Dnevni red je bil naslednji: 

 

1. Učbeniki in delovni zvezki za naslednje šolsko leto (Nataša Šafranko) 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje 

3. Pregled realiziranih vsebin LDN ter dogajanja do konca šolskega leta 

4. Oblikovanje mnenja o kandidaturi za delovno mesto ravnateljice 

5. Razno 

 

K1 

 

Ravnateljica je pojasnila sistem delovanja učbeniškega sklada. Glede na to, da je soavtorica 

učbenika, ki je predlagan za slovenščino, se je izločila iz postopka glasovanja in za ta čas 

zapustila prostor, kjer je potekala seja. Predsednica Sveta šole Nataša Šafranko je predstavila 

cenik učbenikov in delovnih zvezkov, ki so jih predlagali posamezni strokovni aktivi za 

naslednje šolsko leto. 

Starše je povabila k razpravi.  

Ni bilo posebnosti, zato je predsednica Majda Zidar predlagala potrditev in sprejem predlaganih 

zneskov za izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada ter cen kompletov učbenikov in 

delovnih zvezkov. Prisotni so predlog soglasno podprli, kar so potrdili z dvigom rok. S tem je 

bil sprejet 

 

SKLEP št. 1 

Predlagani zneski za izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada in cene kompletov 

učbenikov in delovnih zvezkov so potrjeni in sprejeti. 
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K2 

 

Majda Zidar je predstavila vsebino zapisnika 2. seje Sveta staršev. Glede na to, da je bil 

predhodno objavljen na spletnih straneh šole, so bili vsi člani seznanjeni z vsebino. 

Ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala sprejem in potrditev. 

Predlog je bil soglasno podprt z dvigom rok in s tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 2 

Zapisnik 2. redne seje je sprejet in potrjen. 

 

 

K3 

 

Ravnateljica je posredovala informacije o realiziranih aktivnostih, ki so bile načrtovane z LDN. 

Še posebej je izpostavila učni uspeh dijakov zaključnih letnikov, saj so ob koncu pouka vsi 

dosegli pozitiven učni uspeh. Z velikim veseljem je ravnateljica omenila tudi otvoritev 

prenovljenih prostorov, saj pridobitev novih kapacitet omogoča šoli boljše pogoje za izvajanje 

šolskih aktivnosti. 

S ponosom je starše seznanila tudi z uspehom dijaka Simona Šipca, ki je na državnem 

tekmovanju iz kemije dosegel zlato priznanje. 

 

Za tem je predstavila načrtovane dogodke do konca šolskega leta, kjer je izpostavila predvsem: 

- izvedbo strokovnih ekskurzij v okviru OIV in ID, 

- predajo ključa, 

- PUD, 

- zaključno prireditev … 

 

Prisotne je povabila k razpravi. Ni bilo posebnosti. 

S strani staršev je bilo postavljenih nekaj vprašanj okrog izvedbe maturantske ekskurzije, na 

kar je ravnateljica dala ustrezne odgovore. 

 

 

K4 

 

Mag. Dubravka Berc Prah je edina kandidatka, ki se je prijavila na delovno mesto ravnateljice. 

Ustreza vsem razpisnim pogojem, delo ravnateljice opravlja že v obstoječem mandatu. Staršem 

je predstavila program vodenja, ki ga načrtuje uresničiti v naslednjem mandatnem obdobju. 

Majda Zidar je predstavila postopek imenovanja ravnateljice. Ker je bila tudi članica tričlanske 

komisije sveta zavoda za izvedbo predhodnega postopka, je staršem natančno predstavila 

celoten potek. Ker je o kandidaturi za ravnateljico mag. Dubravke Berc Prah potrebno pridobiti 

tudi mnenje članov sveta staršev, je Majda Zidar le-te pozvala, da podajo mnenje v obliki 

dopisne seje. Na osnovi pozitivnih mnenj vseh staršev, ki so se odzvali, se ugotavlja, da starši 

dajejo POZITIVNO mnenje o kandidaturi mag. Dubravke Berc Prah za ravnateljico. 
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Majda Zidar je prisotne pozvala k razpravi. Vsi  so še enkrat izrazili podporo h kandidaturi mag. 

Dubravke Berc Prah za ravnateljico ter podali pozitivno mnenje, kar so soglasno potrdili z 

dvigom rok. S tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 3 

Svet staršev daje POZITIVNO mnenje o kandidaturi mag. Dubravke Berc Prah za 

ravnateljico ŠCRS. 

 

 

K5 

 

Dubravka Berc Prah je povabila starše k sodelovanju pri izbiri vsebin za tematske roditeljske 

sestanke.  

Majda Zidar je prisotne seznanila, da je za letopis pripravila članek o delovanju sveta staršev v 

šolskem letu 2017/18.  

Ostalih posebnosti ni bilo. 

Na koncu seje se je Majda Zidar vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje. 

 

Seja se je zaključila ob 17.30. 

 

Zapisala: 

Irma Ducman 

 

 

Predsednica Sveta staršev 

Majda Zidar 
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