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Rogaška Slatina, 10. 10. 2020 

 

 

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

29. 9. 2020, ob 16.30 v učilnici SLO2b 
 

Prisotni člani Sveta staršev: Damjan Volavšek, Mojca Šuhel, Neven Fruk, Nadica Podhraški, 

Leonida Došler, Džemila Majlanović, Maja Jankovič, Albin Jurak, Jasmina Leskovar, 

Barbara Pungerčar (na daljavo), Sandra Cesarec (na daljavo). 

 

Opravičeno odsotni člani Sveta staršev: Romana Ferčec, Ksenija Ekart, Natalija Stančin, 

Verica Ranogajec, Marjeta Merlak, Tatjana Polak 

 

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 

2019/20 

4. Predstavitev in obravnavanje predloga LDN za šolsko leto 2020/21 

5. Šolski sklad (Mateja Jagodič) 

6. Aneks k Šolskim pravilom o delu na daljavo 

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 štirih vzgojnih skupin dijaškega doma. Starše je 

seznanila tudi z delovanjem Sveta staršev, ki lahko poteka v obliki rednih, izrednih in 

dopisnih sej oz. v zadnjem času tudi na daljavo v obliki videokonferenc. 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. Posebej je izpostavila poglavje o delovanju šolskega sklada, s katerim upravlja 

Upravni odbor ŠS ŠCRS, ki vključuje tudi dva predstavnika Sveta staršev. Vsi člani so ga 
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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 

2020/21 je potrjen in sprejet. 

 

 

K2 

Ravnateljica je pozvala prisotne, da predlagajo kandidata za predsednika in namestnika 

predsednika. Za predsednico je bila predlagana Maja Jankovič, za namestnico pa Barbara 

Pungerčar. 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 2020/21 je  

MAJA JANKOVIČ, njena namestnica pa BARBARA PUNGERČAR. 

 

 

K3 

Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog Poročila o realizaciji Letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2019/20. Kljub specifični situaciji, s katero se je zaradi pojava 

koronavirusa v tem letu soočal celoten šolski sistem, je realizacija dokaj dobra. 16. 3. 2020 se 

je namreč z vladnim ukrepom prešlo šolanje na daljavo. Večina pouka je bila kljub posebnim 

razmeram realizirana, slabša realizacija je bila pri praktičnem pouku. Tudi večina tekmovanj 

iz znanja ni bila realizirana, sploh na državnem nivoju.  

Ravnateljica je izpostavila predvsem vsebine, ki so najmočneje zaznamovale življenje in delo 

na šoli v preteklem šol. letu. Te so bile realizirane še pred pojavom covid-situacije. 

Omenila je tudi številne projekte, v katere je šola aktivno vključena. 

 

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

dvigom rok potrdijo vsebino posredovanega poročila. 

 

SKLEP št. 4 

 

Svet staršev soglaša z vsebino Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20. 

 

 

K5 

Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog LDN za šolsko leto 2020/21. 

Osredotočila se je predvsem na posebnosti in novosti, ki jih prinaša letošnje šolsko leto, na 
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načrtovane standarde, ekskurzije, prireditve ter šolsko delo nasploh. Kot novost v LDN za to 

šolsko leto je dodano poglavje o pripravi na morebitno delo na daljavo. Pripravljene so tudi 

spletne učilnice, tako da bi v primeru tovrstne oblike potekal pouk po poenotenem sistemu. 

Kljub trenutni situaciji ostajajo vse šolske aktivnosti načrtovane, realizacija bo potekala v 

skladu s covid-situacijo ob strogem upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. 

 

Za tem je starše je povabila k razpravi. 

Maja Jankovič je izrazila mnenje oz. interes staršev, naj bi pouk čim dlje potekal na šoli v 

ustaljeni obliki, saj pouk na daljavo pri marsikaterem dijaku pušča velike primanjkljaje. S tem 

se je strinjala tudi ravnateljica. Dejala je, da se globoko zaveda, da je pouk v šoli 

najučinkovitejši, se pa zaveda tudi trenutne realnosti, saj kljub striktnem upoštevanju varnostnih 

ukrepov do okužbe lahko pride tako pri dijakih kakor pri zaposlenih. Bliža se jesenski čas 

prehladov in viroz, zato bo še toliko težje ločiti simptome okužbe s koronavirusom od 

simptomov prehlada. Starše je opozorila, naj v šolo prihajajo le zdravi dijaki, v primeru 

kakršnih koli simptomov naj dijaki ostanejo doma. 

 

Ostalih pripomb ni bilo, zato je predsednica Sveta staršev predlagala potrditev. Starši so predlog 

soglasno podprli. S tem je bil sprejet  

 

SKLEP št. 5 

 

Svet staršev soglaša z vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21. 

 

 

K5 

Mateja Jagodič, predsednica Upravnega odbora šolskega sklada ŠCRS, je posredovala 

predlog Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS v šolskem letu 2019/20 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 letošnjem šolskem letu je bilo prenesenih več sredstev iz lanskega leta, 

kot je bilo načrtovanih, saj je veliko dogodkov zaradi korona-situacije odpadlo. 

V letošnjem letu se bo s sredstvi šolskega sklada nabavilo nekaj računalniške opreme – 

prenosnih računalnikov, ki jih bodo lahko uporabljali dijaki v primeru pouka na daljavo. V 

spomladanskem epidemiološkem valu se je namreč pokazalo, da kar nekaj dijakov nima 

ustrezne tehnologije za takšno obliko dela.  

 

V nadaljevanju je prisotne pozvala k razpravi. Ni bilo posebnosti, zato je Maja Jankovič 

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

šolskega sklada. Predlog je bil soglasno podprt. 
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SKLEP št. 6 

 

Svet staršev soglaša z vsebino predstavljenega Poročila o delovanju Šolskega sklada 

ŠCRS za šolsko leto 2019/20 ter Programa dela Šolskega sklada ŠCRS za leto 2020/21. 

 

 

K6 

Ravnateljica je predstavila pravila o izvajanju pouka na daljavo v času covid-ukrepov. Šola je 

dobro pripravljena na delo na daljavo, če bi bilo to potrebno. V šolskih pravilih je natančno 

opisan potek tovrstnega izobraževanja. Pravilnik je objavljen na spletni strani šole. 

 

Maja Jankovič je prisotne povabila k razpravi. Starši so pohvalili delo razrednikov v 

spomladanskem času epidemije, saj so klub spremenjenim okoliščinam bdeli nad dijaki, jih 

spodbujali in se po svojih močeh trudili, da bi v danih razmerah dosegli optimalen nivo 

znanja. Ostalih posebnosti ni bilo. Maja Jankovič je povabila prisotne, da izrazijo svoje 

mnenje o predstavljenih pravilih. Predlog je bil soglasno pozitivno podprt. 

 

SKLEP št. 7 

 

Svet staršev ŠCRS daje pozitivno mnenje o Pravilih o delu na daljavo. 

 

K7 

S strani staršev je bila izražena želja, da bi šola v elektronski obliki poslala Letni delovni načrt 

2020/21. Ravnateljica je kasneje to preverila in s strani ustrezne strokovne službe prejela 

informacijo, da zaradi varovanja osebnih podatkov zaposlenih to ni dopustno. En izvod 

navedenega dokumenta se nahaja v tajništvu šole in je staršem na razpolago, če to želijo. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.30. 

 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev ŠCRS: 

Irma Ducman         Maja Jankovič 
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