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Osnovna šola Gornja Radgona 

s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja 

Prežihova 1, Gornja Radgona 

 

Z A P I S N I K 

2. seje Sveta staršev OŠ Gornja Radgona s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja,  

ki je potekala v torek, 10. maja 2016, ob 17.00 v veliki zbornici šole. 

Prisotni: Branko Kocbek, predstavnik 1. a, Mateja Zupančič, predstavnica 2. a, Nataša Golob 
Bračko, predstavnica 2. b, Robert Kosar, predstavnik 2. c, Lidija Čagran, predstavnica 3. a, 
Valerija Vurcer, predstavnica 4. a, Katja Kralj Vesel, predstavnica 4. b, Ervin Kapun, 
predstavnik  4. c, Andreja Čufar, predstavnica 5. a, Saša Bezjak, predstavnica 5. b, Melita 
Čeh, predstavnica 6. a, , Jerica Golob Peterka, predstavnica 6. c, Danica Cigula Kaučič, 
predstavnica 7. a, Irena Sovec, predstavnica 7. b, Manuela Elbl, predstavnica 8. a, Irena 
Ferlan, predstavnica 9. c, Jasmina Vodovnik, predstavnica NIS in  Štefan Trstenjak, 
predstavnik PPVI. 

Prisotnih 18 članov. 

Svojo odsotnost so opravičili: Sergej Vogrin, predstavnik 3. b. , Vito Kraner, predstavnik 1. b, 
Simon Štrakl, predstavnik 1. c, Tomaž Horvat, predstavnik 5. c, Alenka Cvetkovič, 
predstavnica 6. b, Natalija Stajnko, predstavnica 8. b, Karmen Klemenčič, predstavnica 9. a, 
Vera Šinko, predstavnica 9. b, 

Ostali prisotni: Dušan Zagorc, ravnatelj in Nada Žitek, pomočnica ravnatelja. 

Sejo Sveta staršev OŠ Gornje Radgone s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja  je sklicala 
predsednica sveta staršev Irena Ferlan. Predlagala je naslednji 

Dnevni red: 

1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 

2. Sprejem zapisnika 1. seje sveta (13. 10. 2015) 

3. a. Informacija o delu aktiva SSPOMOŠ in ZASSS 

    b. Izvolitev predstavnika v aktiv SSPOMOŠ 

4. Informacija o učnem in vzgojnem delu šole v 1. ocenjevalnem obdobju in  

     v 2. ocenjevalnem obdobju (do 30. aprila 2016) 

5. Uspehi naših učencev na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih do 30. aprila 2016  

6. Dopolnjen šolski koledar za obdobje 1. maj 2016 – 31. avgust 2016  

7. Vprašanja, predlogi in pobude staršev 
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AD1 

Predsednica sveta staršev Irena Ferlan,  kot sklicateljica 2. seje, je pozdravila vse prisotne v 
zbornici ter  preverila število prisotnih izvoljenih predstavnikov posameznih oddelkov. 
Ugotovila je, da je prisotnih 18 od 26 izvoljenih članov Sveta staršev za šolsko leto 2015/16 
in je predlagala sprejem  dnevnega reda.  

SKLEP 2/1: 

Vsi prisotni člani sveta staršev so z dvigom rok potrdili predlagani dnevni red 2. seje sveta 
staršev. 

 

AD2 

Predsednica je predstavila zapisnik 1. seje sveta staršev, ki je bil že prej korespondenčno 
potrjen in je objavljen na spletni strani šole 

SKLEP 2/2:  

Vsi prisotni so z dvigom rok še uradno potrdili zapisnik 1. seje sveta staršev. 

 

AD3 

Predsednica poda informacije o delu aktiva SSPOMOŠ IN ZASSS, kjer se vsaka šola 
predstavi, člani aktivov si ogledajo gostujočo šolo in pove, da se na srečanjih obeh aktivov 
srečujejo z različnimi tematikami. 

Predsednica pove, da da ji je 2-letni mandat potekel in da hči zaključuje 9. razred OŠ, zato je 
potrebna nova izvolitev predstavnika v aktiv SSPOMOŠ. Po nekaj minutnih pregovarjanj, kdo 
bi prevzel to funkcijo, je ravnatelj sam predlagal Ireno Sovec, ki je mama 5-ih otrok in je na 
šoli zaposlena preko javnih del.  

SKLEP 2/3: 

Vsi prisotni člani Sveta staršev so z dvigom rok potrdili Ireno Sovec za predstavnico v aktiv 
SSPOMOŠ. 

AD4 

Predsednica preda besedo ravnatelju šole, da poda informacijo o učnem in vzgojnem delu šole 
v 1. ocenjevalnem obdobju in v 2. ocenjevalnem obdobju (do 30. aprila 2016). Ravnatelj 
Dušan Zagorc, pozdravi vse prisotne in pove da bo 4. in 5. točko dnevnega reda predstavila 
Nada Žitek, pomočnica ravnatelja ter ji preda besedo, ki podrobneje predstavi informacije 
preko projektorja, izpostavi vedenjsko problematiko na šoli – neprimerne pripombe učencev, 
neizpolnjevanje šolskih obveznosti (domače naloge) in odklonilen odnos do učiteljev. 

SKLEP 2/4: 

Vsi prisotni člani sveta staršev so z dvigom rok potrdili, da so se seznanili s podanimi 
informacijami. 
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AD5 

Nada Žitek nadaljuje s podajo informacij tudi pri 5. točki dnevnega reda, in sicer o uspehih 
učencev na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih do 30. aprila 2016. Uspehe 
učencev prikaže preko projektorja, kot so priznanja s področja športa, znanja, plavanje… 
Pove tudi, da opažajo napredek učencev pri plavalnih sposobnostih in dosežkih.  

Pohvali tudi dramski krožek pod vodstvom učiteljice Simone Slogovič Brumen, Muzikal pod 
vodstvom učiteljev Janje Šinko in Kristjana Borovšaka, omeni tudi sodelovanje učencev na 
Celjskem sejmu, kjer so dosegli srebrno priznanje za stojnico, pohvali odlične pevske zbore, 
omeni pohvalo za zbiranje odpadnih telefonov, baterij in polnilcev in pove, da je zbrani denar 
šel v šolski sklad za pomoč otrokom. Seznani nas tudi z razstavo v jedilnice šole pod 
mentorstvom Dejana Kokola. Nada Žitek pove, da si vse te informacije lahko vsi starši 
ogledajo na spletni strani šole. 

SKLEP 2/5: 

Vsi prisotni člani sveta staršev so z dvigom rok potrdili, da so se seznanili s podanimi 
informacijami. 

 

AD6 

Ravnatelj predstavi dopolnjen šolski koledar za obdobje 1. maj 2016 – 31. avgust 2016 in 
pove, da je že na spletni strani šole. Omeni, da je bil 25 .4. prost šolski dan, katerega so 
nadomeščali dne 7. 5. 2016 in pove, da je bila čudovita sobota. Drugi prost šolski dan, ki je bil 
26. 4. 16 pa je imenoval ravnateljev dan in se ga ne bo nadomeščalo.  

Ravnatelj predstavi celoten šolski koledar, omeni o močni novi generaciji prvošolcev. Pove, 
da bo na šoli 24. 5., ob 18. uri predstava v nemškem jeziku in povabi vse starše na ogled 
predstave. Predstavi tudi Video S-faktor podružnične šole dr. Janka Šlebingerja in prosi za 
glasovanje staršev.  

Ravnatelj predlaga 3. sejo Sveta staršev v torek, 7. 6. 2016. Omeni tudi, da se valeta 
devetošolcev prakticira ob torkih in ne ob petkih, zaradi prevelikega pritiska nekdanjih 
osnovnošolcev. Predstavi tudi letovanje v Baški (23. 7. 16), ki traja 12 dni in pove da je 
prostih 100 mest; za vsakega otroka 100 € plačajo starši, 250 € pa pokrije Zavod za 
zdravstveno zavarovanje. 

Ravnatelj predlaga 3. sejo Sveta staršev v torek, 7. 6. 2016. 

Ravnatelj se zahvali za poslušnost in preda besedo predsednici, ta pa prosi za potrditev 
datuma 7. junij 2016 za 3. sejo sveta staršev.  

SKLEP 2/6: 

Vsi prisotni z dvigom rok, so potrdili datum 3. seje sveta staršev. 
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AD7 

Preden predsednica preda besedo prisotnim članom za vprašanja, predloge in pobude, se 
zahvali za odličen dogodek na šoli za starše in otroke z  naslovom Moč resnice; zahvali se 
tudi vsem, ki sodelujejo pri projektih in hkrati tudi občini G. Radgona. Predsednica omeni in 
prosi, da ko je na šoli npr. Čriček poje (pevski zbori), starši skupaj z otroki počakajo do konca 
in ne zapuščajo sedežev med nastopi. Omeni tudi, da je Muzikal na šoli bil izredno bogat, 
ampak izpostavi problematiko prostora in gužve v avli šole. Predlaga, da se morda Muzikal 
izvaja 2x in da bi bilo potrebno starše opozoriti tudi na poslušnost med Muzikalom. K 
problematiki premalega prostora se pridruži še nekaj članov sveta staršev. Ravnatelj se vključi 
in pove, da bodo razmišljali tudi o tej rešitvi in upa na športno dvorano, kjer ne bi bilo več 
prostorske stiske. Kar se pa tiče vzgoje staršev med nastopi učencev, pa šola ne more vplivati, 
ampak je odvisno od staršev samih. 

Predstavnik 2.c sprašuje zakaj so ukinili prevoze na relaciji Zbigovci – Police (jutranje linije)? 
Ravnatelj odgovori, da je to bilo v sodelovanju z občino G. Radgona in pove, da se vsakemu 
ne morejo prilagajati ter da je zjutraj dovolj prostora, da učenci delajo naloge in so na varnem 
v šoli. Ravnatelj pove, da bodo v prihodnje tudi to analizirali in preučili kar se da urediti. 

Predsednica je vprašala, ali je bil kak sestanek za odbor za pripravo jedilnikov  in šolski sklad 
ter predlaga, naj se na zadnji seji poda poročilo. Lidija Čagran, ki je predstavnica staršev v 
odboru za jedilnike na šoli pove, da še do zdaj ni bilo nobenega srečanja. 

Predsednica se zahvali za udeležbo in sodelovanje in tako zaključi 2. sejo sveta staršev. 

Seja svet staršev se je zaključila ob 17.59. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                Predsednica Sveta staršev: 

Nataša GOLOB BRAČKO                                                  Irena FERLAN 


