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Rogaška Slatina, 15. 10. 2018 

 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV, ki je bila v torek,  

2. 10. 2018, ob 16.30 v učilnici SLO2B 

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

Jurak, Marjan Šprajc, Judita Bjelovučić Černoša, Stanislava Hodnik, Majda Zidar, Nevenka 

Marinc Gobec, Mirjana Bezjak, Tone Plevčak, Martin Fevžer, Vesna Jarc Kodrič. 

 

Opravičeno odsotna člana Sveta staršev: Ksenija Ekart, Marko Krč 

 

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

sekretarka) 

 

Sejo je vodila ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah. Po uvodnem pozdravu je predlagala 

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

 

DNEVNI RED: 

 
1. Konstituiranje Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina in predstavitev 

Poslovnika o delu sveta staršev 

2. Imenovanje predsednika Sveta staršev ŠCRS 

3. Predstavitev in obravnavanje predloga Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 

2017/18 

4. Predstavitev in obravnavanje predloga LDN za šolsko leto 2018/19 

5. Šolski sklad 

6. Fotokopiranje  

7. Razno 

 
K1 

Ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah je 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, izrednih  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. 
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V nadaljevanju je ravnateljica predstavila Poslovnik o delovanju Sveta staršev ter pristojnosti 

Sveta staršev, kamor sodi tudi potrjevanje nadstandardnih programov. Posebej je izpostavila 

poglavje o delovanju šolskega sklada, s katerim upravlja Upravni odbor ŠS ŠCRS, ki 

vključuje  tudi dva predstavnika Sveta staršev  Prisotne je seznanila, da se poslovnik nahaja 

na spletni strani šole, tako da je vedno dostopen, vsi člani pa so ga skupaj z vabilom prejeli v 

elektronski obliki. 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 

208/19 je potrjen in sprejet. 

 

V nadaljevanju je ravnateljica prisotne seznanila z novostmi Splošne uredbe o varstvu 

podatkov (GDPR), ki velja od 25. 5. 2018. Sprejet je bil  

 

SKLEP št. 3 

 
Člani Sveta staršev ŠCRS so seznanjeni z novo EU uredbo GDPR. 

 

Prisotnim je razdelila izjave in člani Sveta staršev so s podpisom potrdili, da dovolijo uporabo 

svojih elektronskih naslovov za namen delovanja Sveta staršev. 

 

K2 

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

oz. pripombe z roditeljskih sestankov.  

Po predstavitvi vseh predstavnikov Sveta staršev je 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. 4 

 

Predsednica Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina v šolskem letu 2018/19 je  

MAJDA ZIDAR, njena namestnica pa MIRJANA BEZJAK. 

 

Za tem sta se obe zahvalili za izkazano zaupanje in predsednica Majda Zidar je nadaljevala z 

vodenjem seje. 

 

 

K3 

Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila osnutek Poročila o realizaciji Letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. Z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil LDN skoraj v 
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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 vsebino posredovanega poročila. 

 

SKLEP št. 5 

 

Svet staršev soglaša z vsebino Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18. 

 

K4 

Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog LDN za šolsko leto 2018/19.  

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

načrtovane standarde, ekskurzije, prireditve ter šolsko delo nasploh. 

Za tem je starše je povabila k razpravi. Starši so izrazili pohvalo o uspešno izvedeni maturantski 

ekskurziji. Ostalih posebnosti ni bilo, zato je Majda Zidar predlagala potrditev z dvigom rok. 

Starši so predlog soglasno podprli. S tem je bil sprejet  

 

 

SKLEP št. 6 

 

Svet staršev soglaša z vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19. 

 

 

K5 

Ravnateljica je posredovala predlog Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS v šolskem 

letu 2017/18 ter predlog Programa dela Šolskega sklada ŠCRS za letošnje šolsko leto. 

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. Ni bilo posebnosti, zato je Majda Zidar pozvala 

prisotne, da z dvigom rok potrdijo posredovano vsebino poročila ter programa dela šolskega 

sklada. Predlog je bil soglasno podprt. 

 

SKLEP št. 7 

 

Svet staršev soglaša z vsebino predstavljenega Poročila o delovanju Šolskega sklada 

ŠCRS za šolsko leto 2017/18 ter Programa dela Šolskega sklada ŠCRS za leto 2018/19. 

 

Glede na to, da v mesecu novembru poteče mandat vsem članom Upravnega odbora šolskega 

sklada, je potrebno predlagati dva predstavnika Sveta staršev. Upravni odbor šolskega sklada 

je namreč sestavljen iz predstavnikov strokovnih delavcev šole, ki so bili na predhodni 
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konferenci učiteljsko-vzgojiteljskega zbora že predlagani, predstavnikov Dijaške skupnosti ter 

predstavnikov Sveta staršev. S strani Sveta staršev morata biti imenovana dva predstavnika. 

Predlagana sta bila Maja Jankovič in Darko Jurečič. Oba sta soglašala s predlagano 

kandidaturo, zato je Majda Zidar dala predlog na glasovanje. Predlog je bil soglasno podprt.  

S tem je bil sprejet  

 

SKLEP št. 8 

 

Imenovana predstavnika UO šolskega sklada s strani Sveta staršev sta MAJA 

JANKOVIČ in DARKO JUREČIČ. Mandat jima začne teči po konstitutivni seji UO 

šolskega sklada. Do konstituiranja novega odbora opravlja pristojnosti odbora trenutni 

UO. 

 

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. 9 

 

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

 

Ravnateljica je starše seznanila z najemom fotokopirnega stroja, ki je dijakom na razpolago 

na šolskem hodniku in ga lahko uporabljajo za svoje potrebe. 

 

 

K7 

Marjan Šprajc je v imenu staršev dijakov 3. A posredoval pripombo na 22., 23. in 24. člen 

predlaganih Šolskih pravil o ocenjevanju znanja. Po njegovi oceni ter mnenju ostalih staršev 

tega oddelka je še posebej sporna 4. alineja 22. člena,  saj postavlja dijake v neenakovreden 

položaj. 

Ravnateljica je pojasnila vsebino omenjenih členov ter podala ustrezna pojasnila, starše pa je 

seznanila tudi s postopkom sprejemanja šolskih pravil. Predlogi šolskih pravil bodo še 

obravnavani na konferenci učiteljsko-vzgojiteljskega zbora ter na sestanku Dijaške skupnosti, 

zato je ravnateljica predlagala, da bi v mesecu novembru potekala izredna seja Sveta staršev, 

kjer bi bila to osrednja tema obravnave. Vsi predstavniki Sveta staršev bodo predhodno po 

elektronski pošti prejeli  predloge vseh  šolskih pravil, tako da jih bodo lahko natančno 

preučili in na seji posredovali morebitne pripombe. Starši so podprli predlog ravnateljice. S 

tem je bil sprejet 
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SKLEP št. 10 

V mesecu novembru 2018 bo izredna seja Sveta staršev, na kateri bodo obravnavani 

predlogi novih pravilnikov. 

 

Maja Jankovič je izrazila željo po dodatnih govorilnih urah pri matematiki in tujem jeziku tik 

pred ocenjevanjem. Meni, da bi bilo za dijake to zelo učinkovito. Ravnateljica je opozorila na 

potrebo po sprotnem učenju dijakov, saj je »kampanjsko« učenje« tik pred ocenjevanjem 

mnogo manj učinkovito. Učitelji dijakom vse šolsko leto ponujajo redne tedenske govorilne 

ure izven pouka. Ravnateljica je predlagala, da se v primeru, ko to ni dovolj, dijaki sami 

obrnejo na profesorje ter se z njimi dogovorijo za dodatne govorilne ure. Opozorila je tudi, da 

govorilne ure pogosto ostajajo neizkoriščene, in starše pozvala, da svoje otroke spodbudijo k 

obisku, če seveda potrebujejo dodatno razlago ali vaje.   

 

Marjan Šprajc je izrazil zaskrbljenost zaradi upada vpisa v gimnazijski program.  Predlagal je, 

da bi šola staršem posredovala informacijo o trenutnem poteku promocije izobraževalnih 

programov, saj bi morda kdo izmed njih uspel najti še kakšen dodatni način, ki bi se pokazal 

kot učinkovit. 

Nevenka Marinc Gobec je dejala, da že vsa leta spremlja razvoj šole od Steklarske šole do 

Šolskega centra in meni, da se kljub trenutno slabšemu vpisu v gimnazijo šola uspešno 

razvija. Ob upoštevanju okoliščin, da so v tem obdobju manj številčne generacije, ki se 

vpisujejo v srednjo šolo, ter da se je tok precej usmeril v srednje tehniško izobraževanje, je po 

njenem trenutno slabši vpis v program gimnazije povsem logična posledica navedenih 

dejstev. Verjame in povsem zaupa viziji šole, saj je prepričana, da se bo šola uspešno razvijala 

naprej. Če se bo pokazalo, da se trend za vpis v gimnazijo zmanjšuje še naprej, obstajajo še 

vedno alternativne možnosti kot npr. pridobitev novega programa, zato je glede tega zelo 

optimistična. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.30. 

 

 

 

Zapisala 

Irma Ducman                                                                            Predsednica Sveta staršev ŠCRS 

                                                                                                                 Majda Zidar 
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