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Rogaška Slatina, 15. 6. 2021 

 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA 

CENTRA ROGAŠKA SLATINA, ki je na daljavo potekala 3. 6. 2021 
 

Prisotni člani Sveta staršev: Barbara Pungerčar, Mojca Šuhel, Romana Ferčec, Leonida 

Došler, Džemila Majlanović, Verica Ranogajec, Alenka Pavič, Marjeta Merlak, Albin Jurak 

 

Opravičeno odsotni člani: Damjan Volavšek, Natalija Stančin, Sandra Cesarec, Jasmina 

Leskovar 

 

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

Nataša Šafranko (predsednica Sveta zavoda) 

 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Barbara Pungerčar. Po uvodnem pozdravu je 

predlagala dnevni red, kot je bil zapisan na vabilu. Predlog je bil soglasno podprt. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje 

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

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

4. Načrt dela do konca šolskega leta 

5. Razno 

 

 

K1 

Predsednica Sveta staršev Barbara Pungerčar 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. Prisotne je pozvala k razpravi. Ni bilo pripomb, zato je predlagala 

sprejem in potrditev. 

 

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

 

SKLEP št. 1 

Zapisnik 2. redne seje je sprejet in potrjen. 
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K2 

Glede na to, da je ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah soavtorica učbenika, ki je predlagan 

za slovenščino, se je izločila iz postopka glasovanja in za ta čas zapustila prostor, kjer je na 

daljavo spremljala sejo. 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. 

Glede na to, da sklepčnost ni bila zagotovljena (prisotnih je bilo 9 članov Sveta staršev od 

19), je predsednica predlagala, da bi prisotni glasovali o predlaganih zneskih za izposojo 

učbenikov preko učbeniškega sklada ter cen kompletov in delovnih zvezkov na seji, 

manjkajoči pa v elektronski obliki preko dopisne seje. Predlog je bil soglasno podprt. 

 

Barbara Pungerčar je prisotne pozvala, da podajo svoje mnenje glede predlaganega izbora za 

učbeniški sklad. Prisotni so k predlaganim zneskom za izposojo učbenikov preko učbeniškega 

sklada ter cenam kompletov učbenikov in delovnih zvezkov podali pozitivno mnenje, kar so 

potrdili z dvigom rok. S tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 2 

Predlagani zneski za izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada in cene kompletov 

učbenikov in delovnih zvezkov so od prisotnih članov soglasno potrjeni (glasovalo je 9 

članov, mnenje manjkajočih bo dodano kasneje v dopolnitvi zapisnika). 

 

 

K3 

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

LDN za šolsko leto 2020/21. Zaradi posebne epidemiološke situacije je bila realizacija slabša 

od načrtovane. Ravnateljica je poudarila, da so bile vse aktivnosti za šolsko leto 2020/21 

načrtovane tako, kot da bodo potekale nemoteno, vendar je bilo zaradi COVID ukrepov, ki se 

jim je bilo potrebno sproti prilagajati, mogoče realizirati le del načrtovanih vsebin. Pouk je 

večji del potekal na daljavo, zato tudi večina izvenšolskih dejavnosti ni bilo realiziranih. 

 

Prisotne je povabila k razpravi. Ni bilo posebnosti. 

 

 

K4 

Ravnateljica je prisotne seznanila z načrtovanimi aktivnostmi do konca šolskega leta, pri 

čemer je izpostavila naslednje: 

- prostovoljno samotestiranje dijakov, 

- strokovno ekskurzijo s področja geografije, 

- terenske vaje s področja naravoslovja, 

- zaključevanje ocen, 

- razredno fotografiranje dijakov, 

- letopis ob koncu šolskega leta, 

- potek splošne mature, poklicne mature in zaključnega izpita, 

http://www.scrs.si/
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- razglasitev maturitetnih rezultatov, 

- maturantski ples (2. 7. 2021), 

- zaključno prireditev v četrtek, 17. 6. 2021, 

- uspehe dijakov na državnih tekmovanjih,  

- ERASMUS+ (Portugalska) ipd. 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

 

K5 

Ravnateljica je posredovala informacijo, da je ŠCRS letos prejemnik Kumerdejevega 

priznanja, ki ga vsako leto podeljuje Zavod RS za šolstvo, na kar je zelo ponosna. Poudarila 

je, da gre pri tem za doprinos celotnega kolektiva, saj je vsak posameznik k temu prispeval 

svoj pomemben delež. 

Barbara Pungerčar je izrazila čestitke za usvojeno priznanje. Čestitkam so se pridružili tudi 

ostali. 

Alenka Pavič se je zahvalila učiteljem 4. A za nesebično pomoč in dodatne priprave na 

maturo. 

Ravnateljica je podala informacijo o vpisu v naslednjem šolskem letu. Z vpisom v program 

gimnazija je zelo zadovoljna, z vpisom v ostale programe pa bistveno manj. Sploh je 

razočarana nad številom novincev v programu tehnik optik. K temu so po njeni oceni največ 

prispevale posebne epidemiološke okoliščine, zaradi česar je bila izvedba promocije zelo 

okrnjena, aktivne promocije »v živo« skoraj ni bilo, marsikdo pa se za ta program ni odločil 

zaradi oddaljenosti kraja bivanja. 

Alenka Pavič je podala informacijo glede vračanja sredstev za ekskurzijo, ki je bila 

načrtovana v okviru organizacije TA Palma, vendar zaradi posebnih okoliščin ni bila 

realizirana. Prisotne je opozorila na spremembe bank, ki jih je potrebno sporočiti agenciji. 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

Seja se je zaključila ob 18.00. 

 

Zapisala 

Irma Ducman  

Predsednica Sveta staršev 

Barbara Pungerčar 

 

 

Rogaška Slatina, 17. 6. 2021 
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DOPOLNITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA 

ROGAŠKA SLATINA Z VSEBINO KORESPONDENČNE SEJE,  

ki je potekala od 7. do 9. 6. 2021 

 

 

K2 

Glede na to, da na 3. redni seji Sveta staršev zaradi prenizke udeležbe članov Sveta staršev 

ŠCRS sklepčnost ni bila zagotovljena, so manjkajoči člani glasovali naknadno v elektronski 

obliki – izvedena je bila dopisna seja, ki je potekala v času od 7. do 9. 6. 2021. 

Vabilu k sodelovanju na dopisni seji se je odzvalo 6 članov. Vsi člani, ki so se odzvali vabilu, 

so soglašali s predlaganim sklepom glede zneskov za izposojo učbenikov preko učbeniškega 

sklada in cen kompletov učbenikov in delovnih zvezkov. Prav tako se je odzval 1 predstavnik 

Sveta staršev, ki je soglasje k predlogu potrdil telefonsko. 

 

Člani Sveta staršev ŠCRS, ki so glasovali naknadno: Neven Fruk, Natalija Stančin, Tatjana 

Polak, Ksenija Ekart, Andreja Kobula, Sandra Cesarec, Damjan Volavšek. 

 

Iz tega sledi, da je skupno glasovalo 16 članov Sveta staršev ŠCRS in vsi so podali 

POZITIVNO MNENJE.  

 

 

SKLEP št. 1 

Predlagani zneski za izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada in cene kompletov 

učbenikov in delovnih zvezkov so potrjeni in sprejeti. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala 

Irma Ducman  

Predsednica Sveta staršev 

Barbara Pungerčar 
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