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Šolski center Rogaška Slatina – ponosni prejemnik Kumerdejevega priznanja za leto 2020! 

 

Rogaška Slatina, 30. 9. 2022 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v sredo, 21. 9. 2022, s pričetkom ob 17.30 – NA DALJAVO 

 

Prisotni člani Sveta staršev: Lucija Turnšek, Mirela Lešnik, Tadeja Mikše, Lidija Kamenšek, 
Branka Cmerešek, Barbara Boroš, Natalija Pobežin, Tomaž Herček, Veronika Ranogajec, 
Albina Kidrič, Christine Kveder, Mojca Šuhel, Sandra Cesarec, Nadica Podhraški, Nataša 
Novak. 

Opravičeno odsotni člani: Dragica Ferek Jambrek, Slobodan Mišić, Jasmina Leskovar 

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 in njegovega namestnika 

3. Predstavitev in obravnavanje predloga LDN za šolsko leto 2022/23 

4. Šolski sklad (Mateja Jagodič) 

5. Imenovanje 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.  

Predstavnica 1. D je pohvalila šolsko delo, sploh pa je izpostavila motiviranost dijakov za delo 
pri praktičnem pouku in prizadevnost razredničarke Zinke Kobula Kamenšek.  
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Predstavnica 1. E je omenila težave v zvezi z voznim redom javnega prevoza. Ravnateljica je 
obljubila, da bomo raziskali vse razpoložljive možnosti prevozov in informacijo posredovali 
dijakom. 

Predstavnica 2. A je postavila vprašanje glede dežurstva dijakov, kar je bilo predhodno tudi 
že izpostavljeno na roditeljskem sestanku. Starši menijo, da izostanek od pouka zaradi 
dežurstva za marsikaterega dijaka pomeni velik primanjkljaj. Ravnateljica se zaveda, da je to 
morda res za katerega od dijakov lahko težava, vendar trenutno ne vidi neke alternative. 
Tudi ostale šole izvajajo dežurstvo na ta način kot pri nas.  

Predstavnica 2. B je pohvalila delo razredničarke Agate Brantuša. 

Predstavnica 2. E je omenila težave pri praktičnem pouku v Steklarni, d. o. o., saj meni, da 
dijakom obljubijo več kot pa kasneje realizirajo. Kot primer je navedla, da so dijakom obljubili 
povračilo potnih stroškov, česar pa kasneje niso prejeli. Ravnateljica je obljubila, da se bo o 
tem pogovorila s tamkajšnjimi predstavniki kadrovske službe. 

Predstavnica 3. C je dejala, da v razredu kljub velikim prizadevanjem razredničarke 
primanjkuje strpnosti, saj različnih interesov pogosto ne uspejo uskladiti. 

Predstavnica 1. vzgojne skupine je pohvalila delo vzgojiteljev , prav tako je izrazila vse 
pohvale kuhinji, kjer pripravljajo obroke za dijake. 

Ostalih posebnosti ni bilo. Ravnateljica je predlagala konstituiranje Sveta staršev Šolskega 
centra Rogaška Slatina. Predlog je bil soglasno podprt. 

 

S tem je bil 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 
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 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.  
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SKLEP št. 2 

Poslovnik o delovanju Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina za šolsko leto 2022/23 
je potrjen in sprejet. 

 

 

K2 

Ravnateljica je pozvala prisotne, da predlagajo predsednika in namestnika predsednika Sveta 
staršev. Za predsednico je bila predlagana BARBARA BOROŠ, za namestnico pa ALBINA 
KIDRIČ. 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 2022/23 je 
BARBARA BOROŠ, njena namestnica pa je ALBINA KIDRIČ. 

 

V nadaljevanju je vodenje seje prevzela predsednica Barbara Boroš. 

 

 

K3 

Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predstavila predlog LDN za šolsko leto 2022/23. 
Osredotočila se je predvsem na posebnosti in novosti, ki jih prinaša letošnje šolsko leto, na 
načrtovane standarde, ekskurzije, prireditve ter šolsko delo nasploh. 

Starše je pozvala k razpravi. Ni bilo posebnosti. 

Barbara Boroš je predlagala, da z dvigom potrdijo predlog Letnega delovnega načrta. 

Starši so predlog soglasno podprli. S tem je bil sprejet  

 

SKLEP št. 4 

Svet staršev je seznanjen s predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23 in 
soglaša z njegovo vsebino. 
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K4 

Mateja Jagodič, predsednica Upravnega odbora šolskega sklada ŠCRS, je posredovala predlog 
Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS v šolskem letu 2021/22 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. 

Predviden prostovoljni prispevek za šolski sklad je bil vrsto let 25 EUR. Zaradi vsesplošnega 
dviga cen je predlagala od letošnjega leta dvig višine prispevka, in sicer na 30 EUR. Prispevek 
ni obvezen, je pa vsekakor zelo priporočljiv. 

Mateja Jagodič je pojasnila tudi način prispevanja v šolski sklad, in sicer enkrat letno dobijo 
dijaki položnice, na katerih bo naveden znesek 30 EUR. V preteklosti smo tudi že imeli takšno 
prakso, da so dijaki dobili prazne položnice in bi lahko nakazali znesek po svoji finančni 
zmožnosti, ampak se ni izkazalo kot učinkovito.  

V nadaljevanju je Barbara Boroš prisotne pozvala k razpravi o predstavljenem poročilu in 
načrtu dela šolskega sklada. Ni bilo posebnosti, zato je prisotne pozvala, da z dvigom rok 
potrdijo vsebino poročila ter program dela šolskega sklada. Oba predloga sta bila soglasno 
podprta in s tem je bil sprejet  

 

SKLEP št. 5 

Svet staršev soglaša z vsebino predstavljenega Poročila o delovanju Šolskega sklada ŠCRS 
za šolsko leto 2021/22 ter Programa dela Šolskega sklada ŠCRS za leto 2022/23. 

 

 

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 trije 
predstavniki staršev, in sicer en predstavnik za program gimnazija, en predstavnik strokovnih 
programov ter en predstavnik staršev vzgojnih skupin dijaškega doma. Že imenovani 
predstavnik strokovnih programov Tomaž Herček še naprej ostaja član v Svetu zavoda ŠCRS. 
Glede na to, da je predstavniku staršev, ki je v Svetu zavoda zastopal program gimnazija, s 
koncem šolskega leta 2021/22 mandat prenehal, mandat v Svetu zavoda je namreč vezan na 
status dijaka, je potrebno imenovati nadomestnega člana. Zaradi spremenjene zakonodaje 
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pa je potrebno imenovati tudi tretjega predstavnika staršev, in sicer predstavnika za dijaški 
dom. 

Kot predstavnica Sveta staršev za program gimnazija je bila predlagana Barbara Boroš, za 
dijaški dom pa Nataša Novak. Obe predlagani kandidatki sta s predlogom soglašali. 

Barbara Boroš 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 članica v Svetu zavoda ŠCRS za program gimnazija je BARBARA BOROŠ, 
predstavnica za dijaški dom pa je NATAŠA NOVAK. 

 

Člani Sveta staršev v Svetu zavoda Šolski center Rogaška Slatina so: 

BARBARA BOROŠ za program gimnazija, 

TOMAŽ HERČEK za strokovne programe ter 

NATAŠA NOVAK za dijaški dom. 

 

V nadaljevanju je ravnateljica pojasnila tudi strukturo, pristojnosti in delovanje Komisije za 
kakovost in samoevalvacijo, ki vključuje tudi predstavnika staršev. 

Predlagana je bila Christine Kveder Berk, ki je to funkcijo opravljala že do sedaj. 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 

Predstavnica Sveta staršev v Komisiji za kakovost in samoevalvacijo je CHRISTINE KVEDER 
BERK. 

 

Ravnateljica je predstavila strukturo Upravnega odbora šolskega sklada, ki vključuje 

- 2 predstavnika staršev, 

- 4 predstavnike zaposlenih in 

- 1 dijaka. 
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Glede na to, da se 22. novembra 2022 izteče mandat Upravnemu odboru, je potrebno 
imenovati 2 predstavnika Sveta staršev. Predlagani sta bili Lucija Turnšek in Lidija Kamenšek. 
Obe predlagani kandidatki sta soglašali s predlogom. Barbara Boroš je prisotne pozvala k 
potrditvi obeh predlogov z dvigom rok. Oba predloga sta bila soglasno podprta. S tem je bil 
sprejet 

 

SKLEP št. 8 

Predstavnici staršev v Upravnem odboru šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina 
sta LUCIJA TURNŠEK in LIDIJA KAMENŠEK: 

 

 

K6 

Ni bilo posebnosti. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.30 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev ŠCRS: 

Irma Ducman        Barbara Boroš 

 

 


