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Rogaška Slatina, 10. 3. 2022 

 

 

ZAPISNIK  

2. SEJE SVETA STARŠEV ŠCRS,  
ki je na daljavo potekala v četrtek, 24. 2. 2021, s pričetkom ob 18.00 

 

Prisotni člani Sveta staršev: Matija Kvesić, Natalija Pobežin. Tomaž Herček, Barbara 

Knežević, Albina Kidrič, Christine Kveder, Tatjana Preglej, Neven Fruk, Sandra Cesarec, 

Nadica Podhraški, Džemila Malanović, Slobodan Mišić. 

 

Opravičeno odsotni člani Sveta staršev: Dragica Ferek Jambrek, Natalija Stančin, Leonida 

Došler. 

 

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

 

Zaradi opravičene odsotnosti predsednice Sveta staršev Leonide Došler je sejo vodil njen 

namestnik Matija Kvesić. Po uvodnem pozdravu je predlagal dnevni red, kot je bil zapisan na 

vabilu. Predlog je bil soglasno podprt. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje. 

2. Analiza pouka na daljavo v 1. polletju. 

3. Pregled realizacije LDN in načrtovane aktivnosti v prihodnosti. 

4. Šolski sklad. 

5. Izvolitev predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda. 

6. Razno. 

 

 

K1 

Matija Kvesić je prisotne povabil k razpravi o zapisniku 1. redne seje. Glede na to, da je bil 

predlog objavljen na spletni strani šole, so bili vsi seznanjeni z vsebino. 

Ni bilo pripomb, zato je predlagal sprejem in potrditev. Predlog je bil soglasno podprt z 

dvigom rok in s tem je bil sprejet 

 

 

SKLEP št. 1 

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev je potrjen in sprejet. 
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K2 

Ravnateljica je predstavila kratke povzetke zapisnikov roditeljskih sestankov. Glede na to, da 

je bila analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju obdelana že na oddelčnih 

roditeljskih sestankih, se je ravnateljica osredotočila bolj na zadeve splošnega značaja.  

Poudarila je, da je bilo v 1. polletju zaradi karanten in izolacij izjemno veliko izostankov od 

pouka. 

Mrežni plan za pridobivanje ocen v 2. polletju je pripravljen. Tudi načrt popravljanje 

negativnih ocen je že izdelan in usklajen.  

Ravnateljica je poudarila, da je bila pri načrtovanju pridobivanja ocen upoštevana 

enakomernost obremenitev, v kolikor je bilo to mogoče.  

Starše je seznanila tudi z dejstvom, da bo po zimskih počitnicah potekal pouk po 

spremenjenem urniku. 

Starše je povabila k razpravi. Ni bilo posebnosti. 

 

 

K3 

Ravnateljica je predstavila kronološki pregled realizacije vsebin LDN ter izpostavila nekatere 

aktivnosti, ki bodo realizirane v obdobju do konca pouka. Realizacija aktivnosti poteka v 

skladu z LDN. 

Izpostavila je nekatere dogodke, ki bodo realizirani v prihodnosti, in sicer: 

- ERASMUS mobilnost, 

- maturantski ples, 

- sistematski pregledi za dijake 1. letnika in zobozdravstveni pregledi, 

- cepljenje proti tetanusu za dijake 3. letnika, 

- načrtovane strokovne ekskurzije in aktivnosti znotraj OIV in ID, 

- dan šole 25. 4. 2022, 

- posebnost šolskega koledarja - 26. 4. 2022, pouka prost dan (dijaki so z 

najrazličnejšimi aktivnostmi ta dan že nadomestili), 

- zaključek pouka za dijake zaključnih letnikov in dijake nižjih letnikov … 

 

Za tem je ravnateljica odprla razpravo. 

Ni bilo posebnosti. 

 

 

K4 

Ravnateljica se je zahvalila vsem, ki so že in še bodo prispevali v šolski sklad. Dijaki so pred 

kratkim prejeli hudije, ki so bili prav tako financirani s sredstvi šolskega sklada. Glede na to, 

da še precej staršev ni prispevalo v šolski sklad, do današnjega dne je v sklad prispevalo 72 

staršev (35%), je prosila predstavnike posameznih oddelkov, da spodbudijo k vplačilu tudi 

ostale. S strani šole bodo predstavniki prejeli dopis s priloženo bianko položnico, to 

razpošljejo vsem staršem oddelka, ki ga zastopajo in starše povabijo k vplačilu v Šolski sklad 

ŠCRS. Predlog je bil soglasno podprt. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 
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K5 

Ravnateljica je pojasnila strukturo Sveta zavoda ŠCRS. 

Glede na to, da se obstoječemu Svetu zavoda ŠCRS izteka mandat in je v postopku 

konstituiranje novega Sveta zavoda, je potrebno izvoliti tudi dva predstavnika Sveta staršev. 

Predlagana sta bila g. Matija Kvesić in g. Tomaž Herček. Oba sta s predlogom soglašala. 

Matija Kvesić je prisotne povabil h glasovanju. Predlog je bil soglasno podprt z dvigom rok in 

s tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 3 

Kot predstavnika Sveta staršev sta v Svet zavoda ŠCRS izvoljena g. TOMAŽ HERČEK 

in g. MATIJA KVESIĆ. Novoizvoljeni Svet zavoda ŠCRS nastopi mandat 14. 3. 2022. 

 

 

K6 

Ravnateljica je prisotne obvestila, da bo v mesecu maju potekala še zadnja redna seja Sveta 

staršev v tem šolskem letu. Na tej seji bodo predstavniki Sveta staršev potrjevali izbor 

učbenikov za učbeniški sklad. 

 

Ga. Christine Kveder je predlagala, da bi 3. seja v maju potekala na daljavo. Tudi ostali so 

njen predlog podprli. 

 

Ga. Barbara Kneževič je pohvalila Jasmino Hrnec, prof., razredničarko 1. e. Dejala je, da ji je 

zelo hvaležna za ves trud, ki ga nudi dijakom tega oddelka. Glede na to, da njen sin med 

tednom biva v Rogaški Slatini, se ji zdi še toliko pomembneje, da ima razredničarko, na 

katero se lahko obrne v vsaki situaciji. 

Ravnateljica je bila te pohvale zelo vesela. Obljubila je, da jo bo prenesla sodelavki Jasmini 

Hrnec. 

 

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

Seja se je zaključila ob 18.50. 

 

Zapisala:         Namestnik predsednice 

Irma Ducman         Matija Kvesić 

 

 

 

                                                                                            Predsednica Sveta staršev ŠCRS 

                                                                                                          Leonida Došler 
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