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Rogaška Slatina, 10. 10. 2019 
 
 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV, ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 
16.30 v učilnici SLO2B 
 
Prisotni člani Sveta staršev: Natalija Stančin, Irena Horvat, Marija Vrešak, Irena Strašek, Darko 
Jurečič, Verica Ranogajec, Maja Jankovič, Marjan Šprajc, Judita Bjelovučić Černoša, Marjeta 
Merlak, Martin Feržer. 
 
Opravičeno odsotne članice Sveta staršev: Ksenija Ekart, Dušanka Ruis, Liljana Novak 
 
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. Izvolitev predsednika Sveta staršev ŠCRS 
3. Predstavitev in obravnavanje predloga Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19 
4. Predstavitev in obravnavanje predloga LDN za šolsko leto 2019/20 
5. Fotokopiranje 
6. Nadomestne volitve članov Sveta staršev za Svet ŠCRS 
7. Šolski sklad 
8. 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 štirih 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. 
 
V nadaljevanju je ravnateljica predstavila Poslovnik o delovanju Sveta staršev ter pristojnosti 
Sveta staršev, kamor sodi tudi potrjevanje nadstandardnih programov. Posebej je izpostavila 
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poglavje o delovanju šolskega sklada, s katerim upravlja Upravni odbor ŠS ŠCRS, ki vključuje 
tudi dva predstavnika Sveta staršev. 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 2019/20 
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 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 prisotne pozvala, da predlagajo kandidata 
za predsednika in namestnika predsednika. Za predsednico je bila predlagana Maja Jankovič, 
za namestnico pa Irena Strašek. 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 2019/20 je MAJA 
JANKOVIČ, njena namestnica pa je IRENA STRAŠEK. 
 
 
K3 
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila osnutek Poročila o realizaciji Letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2019/20. 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 vsebino posredovanega poročila. 

http://www.scrs.si/
mailto:tajnistvo@scrs.si


   
 
ŠOLSKI CENTER  
ROGAŠKA SLATINA  
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina 
 
 

  
 

 03 818 20 79 
 03 818 20 10  

www.scrs.si 
tajnistvo@scrs.si  

 

 
 

 

SKLEP št. 5 
 
Svet staršev soglaša z vsebino Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19. 
 
 
K4 
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog LDN za šolsko leto 2019/20. 
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. Ni bilo pripomb, zato je predlagala potrditev. Starši so 
predlog soglasno podprli. S tem je bil sprejet  
 

SKLEP št. 6 
 
Svet staršev soglaša z vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20. 
 
 
K5 
Razredniki so na 1. roditeljskem sestanku seznanili starše s plačilom fotokopij ter jim pojasnili 
kriterije, na osnovi katerih je določena višina zneskov. Zneski se razlikujejo med posameznimi 
izobraževalnimi programi in letniki, višina je odvisna od obsega kopiranja dodatnega gradiva. 
Predlog se bo potrjeval na seji Sveta zavoda. 
 

SKLEP št. 7 
 
Člani Sveta staršev so seznanjeni s plačilom fotokopij dodatnega učnega gradiva. 
 
 
K6 
Glede na to, da dvema predstavnicama Sveta staršev 30. 9. 2019 preneha mandat v Svetu 
ŠCRS, je bilo potrebno izpeljati nadomestne volitve, in sicer za predstavnika programa 
gimnazija (namesto Majde Zidar) ter predstavnika za dijaški dom (namesto Mirjane Bezjak). 
Za predstavnico gimnazije je bila predlagana Maja Jankovič, za predstavnico dijaškega doma 
pa Marjeta Merlak. Obe sta soglašali s predlogom. Ravnateljica je dala predlog na glasovanje. 
Vsi so soglašali, kar so potrdili z dvigom rok. 
 

SKLEP št. 8 
 
Na nadomestnih volitvah Sveta staršev za Svet zavoda sta bili izvoljeni MAJA JANKOVIČ 
(predstavnica programa gimnazija) ter MARJETA MERLAK (predstavnica dijaškega doma). 
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K7 
Ravnateljica je posredovala predlog Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS v šolskem letu 
2018/19 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 prisotne pozvala, da 
z dvigom rok potrdijo posredovano vsebino poročila ter programa dela šolskega sklada. 
Predlog je bil soglasno podprt. 
 

SKLEP št. 9 
 
Svet staršev soglaša z vsebino predstavljenega Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS za 
šolsko leto 2018/19 ter Programa dela Šolskega sklada ŠCRS za leto 2019/20. 
 
 
K8 
Glede na to, da je bila že v lanskem šolskem letu s strani staršev izražena pripomba na šolsko 
prehrano, je ravnateljica organizirala sestanek s predstavniki Sodexa (ponudnik prehrane). Na 
sestanku je bil sprejet sklep, da bo Sodexo izvedel anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. 
Ravnateljica je na kratko predstavila rezultate ankete, ki bodo v elektronski obliki posredovani 
vsem članom Sveta staršev. 
V eni izmed oddelčnih skupnosti je bila izražena pripomba na šolsko prehrano tudi na prvem 
roditeljskem sestanku v letošnjem šolskem letu. Le-ta se nanaša na velikost obrokov v času 
kosila. Pripomba bo posredovana Komisiji za šolsko prehrano, ki bo zadevo ustrezno proučila. 
 
Glede na to, da v zadnjih letih na nacionalnem nivoju upada zanimanje za izobraževanje v 
programu gimnazija, je ta trend zajel tudi našo šolo. Kljub intenzivni promociji je vpis v 
program gimnazija vsako leto nižji. Marjan Šprajc je predlagal, naj šola skuša pridobiti dodatna 
sredstva in v promocijo vključiti profesionalno oglaševalsko podjetje. Ravnateljica se je 
zahvalila za predlog. Obljubila je, da si bo še naprej po svojih najboljših močeh prizadevala 
iskati optimalne načine za povečanje vpisa. 
 
Ostalih posebnosti ni bilo. 
 
Seja se je zaključila ob 18.15. 
 
 
Zapisala       Predsednica Sveta staršev ŠCRS 
Irma Ducman       Maja Jankovič 
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