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Rogaška Slatina, 8. 10. 2021 
 
 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v torek, 28. 9. 2021, ob 17. uri – NA DALJAVO 

 
Prisotni člani Sveta staršev: Matija Kvesić, Natalija Pobežin, Tomaž Herček, Dragica Ferek 
Jambrek, Barbara Knežević, Albina Kidrič, Christine Kveder, Tatjana Preglej, Neven Fruk, 
Natalija Stančin, Nadica Podhraški, Romana Kunštek, Leonida Došler, Džemila Malanović, 
Slobodan Mišić, Urša Kurnik. 
 
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 LDN za šolsko leto 2021/22 
4. Šolski sklad (Mateja Jagodič) 
5. Imenovanje nadomestnih članov za Svet zavoda ŠCRS, Komisijo za kakovost in 

Upravni odbor šolskega sklada 
6. Razno 

 
K1 
Ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah je pojasnila funkcijo ter strukturo Sveta staršev, 
upoštevajoč specifiko naše ustanove, ki združuje šolo in dijaški dom. Starše je seznanila tudi z 
delovanjem Sveta staršev in medsebojnim sodelovanjem, ki poteka v obliki rednih, izrednih 
in dopisnih sej oz. v zadnjem času tudi na daljavo v obliki videokonferenc. Za tem je pozvala 
prisotne, da se predstavijo in po predstavitvi vseh udeležencev je odprla razpravo. Ni bilo 
posebnosti. S tem je bil sprejet organ Svet staršev konstituiran, kar so člani potrdili z dvigom 
rok. 
 

SKLEP št. 1 
 

Svet staršev Šolskega centra Rogaška Slatina je konstituiran. 
 
V nadaljevanju je ravnateljica predstavila Poslovnik o delovanju Sveta staršev ter pristojnosti. 
Posebej je izpostavila poglavje o delovanju šolskega sklada, s katerim upravlja Upravni odbor 
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ŠS ŠCRS, ki vključuje tudi dva predstavnika Sveta staršev. Vsi člani so poslovnik skupaj z 
vabilom prejeli v elektronski obliki, tako da so bili z vsebino že predhodno seznanjeni. 
Ravnateljica je 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 2021/22 
je potrjen in sprejet. 
 
 
K2 
Ravnateljica je pozvala prisotne, da predlagajo kandidata za predsednika in namestnika 
predsednika. Za predsednico je bila predlagana Leonida Došler, za namestnika predsednice 
pa Matija Kvesić. Oba sta soglašala 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 2021/22 je  
LEONIDA DOŠLER, njen namestnik pa MATIJA KVESIĆ. 
 
V nadaljevanju je vodenje seje prevzela Leonida Došler. 
 
 
K3 
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog LDN za šolsko leto 2021/22. 
Osredotočila se je predvsem na posebnosti in novosti, ki jih prinaša letošnje šolsko leto, na 
načrtovane standarde, ekskurzije, prireditve ter šolsko delo nasploh. 
Prav posebej je izpostavila nadstandardne programe, ki jih je v septembru že bilo nekaj 
realiziranih. Med nadstandardne programe sodijo tisti programi, ki potekajo v okviru 
obveznega oz. prosto izbirnega dela OIV oz. ID in so plačljivi. Sem spadajo tabori, OIV 
ekskurzije, obiski sejmov, terenske vaje, učenje zunaj matične učilnice. ipd.   
Ravnateljica je staršem posredovala tudi informacijo glede donacije Občine Rogaška Slatina, 
ki v šolski sklad prispeva namenska sredstva za dijake 1. in 2. letnika gimnazije. 
 
Starše je pozvala k razpravi o nadstandardnih programih, ki podpirajo tovrstno dejavnost. 
Gospa Christine Kveder Berk je pohvalila strokovno ekskurzijo v Pariz, kjer so dijaki programa 
tehnik optik poleg številnih turističnih ogledov obiskali tudi sejem optike. Meni, da je bila to 
za dijake izjemno dragocena izkušnja. 
Ostalih posebnosti ni bilo. 
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Leonida Došler je predlagala, da z dvigom potrdijo soglasje k nadstandardnim dejavnostim. 
Predlog je bil soglasno podprt. S tem je bil sprejet 
 

SKLEP št. 4 
 

Predstavniki Sveta staršev ŠCRS soglašajo z načrtovanimi nadstandardnimi dejavnostmi. 
 
Ostalih pripomb ni bilo, zato je predsednica Sveta staršev Leonida Došler predlagala potrditev 
predstavljenega LDN v celoti. Starši so predlog soglasno podprli. S tem je bil sprejet  
 

SKLEP št. 5 
 

Svet staršev soglaša z vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22. 
 
 
K4 
Mateja Jagodič, predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada ŠCRS, je posredovala 
predlog Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS v šolskem letu 2020/21 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 lanskem letu pa je bilo nabavljenih tudi šest računalnikov, ki so jih dijaki 
uporabljali doma v času pouka na daljavo. 
 
V nadaljevanju je Leonida Došler prisotne pozvala k razpravi. Ni bilo posebnosti, zato je 
prisotne pozvala, da z dvigom rok potrdijo posredovano vsebino poročila ter program dela 
Šolskega sklada. Oba predloga sta bila soglasno podprta in s tem je bil sprejet  
 

SKLEP št. 6 
 

Svet staršev soglaša z vsebino predstavljenega Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS 
za šolsko leto 2020/21 ter Programa dela Šolskega sklada ŠCRS za leto 2021/22. 
 
Mateja Jagodič je pojasnila tudi način prispevanja v šolski sklad, in sicer enkrat letno dobijo 
dijaki položnice, na katerih je naveden znesek 25 EUR. Čeprav je bil na enem od roditeljskih 
sestankov podan predlog, naj bi dijaki dobili prazne položnice in bi nakazali znesek po svoji 
odločitvi oz. finančni zmožnosti, je dejala, da smo tovrstno prakso v preteklosti že imeli, 
ampak se ni izkazala kot dobra. Poudarila je, da navedeni znesek ni obvezujoč, saj ga lahko 
starši poljubno spremenijo sami, kot želijo oz. zmorejo, navedeni znesek je zgolj priporočilo. 
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K5 
Ravnateljica je predstavila strukturo organa Svet zavoda, njegovo delovanje in pristojnosti. 
Poslovnik Sveta zavoda in Ustanovitveni akt določata, da so v svetu zavoda tudi predstavniki 
staršev, in sicer en predstavnik za program gimnazija, en predstavnik za strokovne programe 
ter en predstavnik za dijaški dom. Članstvo je vezano na status dijaka. Glede na to, da se je 
dvema predstavnikoma staršev 30. 9. 2021 mandat zaključil, saj sta njuna otroka zaključila z 
izobraževanjem na ŠCRS (program gimnazija in strokovni programi), je potrebno imenovanje 
novih nadomestnih članov. 
 
Za predstavnika staršev v Svetu zavoda ŠCRS sta bila predlagana Matija Kvesić za program 
gimnazija in Dragica Ferek Jambrek za strokovne programe. Oba sta soglašala s predlogom. 
Leonida Došler je dala oba predloga na glasovanje. Vsi so se v obeh primerih opredelili ZA, 
kar so potrdili z dvigom rok. S tem je bil sprejet 
 

SKLEP št. 6 
 
Nadomestna člana kot predstavnika Sveta staršev v Svet zavoda ŠCRS sta MATIJA KVESIĆ 
za program gimnazija in DRAGICA FEREK JAMBREK za strokovne programe. 
 
V nadaljevanju je ravnateljica pojasnila tudi strukturo, pristojnosti in delovanje Komisije za 
kakovost in samoevalvacijo, ki vključuje tudi predstavnika staršev ter predstavila izvleček 
poročila za leto 2020/21. 
 
Glede na to, da se je dosedanjemu predstavniku staršev z dnem 30. 9. 2021 iztekel mandat, 
je potrebno imenovati nadomestnega. 
Predlagana je bila Christine Kveder Berk. S predlogom je soglašala, zato je predsednica 
pozvala prisotne h glasovanju. Predlog je bil soglasno podprt in s tem je bil sprejet 
 

SKLEP št. 7 
 
Nadomestna članica kot predstavnica Sveta staršev v Komisiji za kakovost in 
samoevalvacijo je CHRISTINE KVEDER BERK. 
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Tudi Upravni odbor Šolskega sklada ŠCRS vključuje dva predstavnika staršev. Glede na to, da 
se enemu izmed njiju z dnem 30. 9. 2021 zaključuje mandat, ki je vezan na status otroka, je 
potrebno imenovati nadomestnega člana. Predlagana je bila Natalija Pobežin. S predlogom 
je soglašala, zato je predsednica Sveta staršev predlagala potrditev. Predlog je bil soglasno 
podprt, kar je bilo potrjeno z dvigom rok. S tem je bil sprejet 
 

SKLEP št. 8 
 
Nadomestna članica kot predstavnica staršev v Upravnem odboru šolskega sklada je 
NATALIJA POBEŽIN. 
 
 
K6 
Ravnateljica je posredovala informacijo glede izida letopisa. Načrtovano je bilo, da letopis 
izide do konca septembra 2021, vendar zaradi posebnih okoliščin to ni bilo mogoče 
realizirati. Izšel bo v drugi polovici oktobra. Dijaki, ki so izobraževanje že zaključili, bodo o 
tem obveščeni. Letopis jim bo takoj po izidu poslan po klasični pošti. 
 
Natalija Pobežin se je zahvalila ravnateljici in celotnemu učiteljskemu zboru za topel sprejem 
novincev. Prav tako je pohvalila tabor Spoznajmo se, kjer so se dijaki 1. letnika resnično bolje 
spoznali in se med seboj povezali. Izrazila je tudi pohvalo razredničarkama tako 1. A kot tudi 
1. B. 
 
Ostalih posebnosti ni bilo. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.40. 
 
 
 
Zapisala       Predsednica Sveta staršev ŠCRS 
Irma Ducman        Leonida Došler 
 
 

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

