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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 

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

ki je potekala v torek, 7. junija 2016, ob 17.00 v veliki zbornici šole. 

Prisotni: Branko Kocbek, predstavnik 1. a, Vito Kraner, predstavnik 1. b, Simon Štrakl, 
predstavnik 1. c, 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, Natalija Stajnko, predstavnica 8. b,  Vera Šinko, 
predstavnica 9. b,Irena Ferlan, predstavnica 9. c, Jasmina Vodovnik, predstavnica NIS in  
Štefan Trstenjak, predstavnik PPVI. 

Prisotnih 22 članov. 

Svojo odsotnost so opravičili: Sergej Vogrin, predstavnik 3. b. , Tomaž Horvat, predstavnik 5. 
c, Melita Čeh, predstavnica 6. a, Alenka Cvetkovič, predstavnica 6. b, Karmen Klemenčič, 
predstavnica 9. a,  

Ostali prisotni: Dušan Zagorc, ravnatelj  

Sejo Sveta staršev OŠ Gornje Radgone s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja  je sklicala 
predsednica sveta staršev Irena Ferlan. Predlagani dnevni red je bil:  

Dnevni red: 

1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev (10.5.2016) – Nataša Golob Bračko 

3.  Pisno soglasje za nabavo delovnih zvezkov za posamezni razred za šolsko leto 2016/17 – 
ravnatelj Dušan Zagorc 

4.  Pravila šolskega reda – predhodno soglasje – ravnatelj Dušan Zagorc 

5. Šolski koledar za mesec junij do avgust 2016 – ravnatelj Dušan Zagorc 

6. Informacija o delu Aktiva Svetov staršev pomurskih OŠ – Irena Ferlan 

7. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta staršev 

8. Razno 
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AD1 

Predsednica sveta staršev Irena Ferlan,  kot sklicateljica 3. seje, je pozdravila vse prisotne v 
zbornici ter  preverila število prisotnih izvoljenih predstavnikov posameznih oddelkov. 
Ugotovila je, da je prisotnih 22 od 26 izvoljenih članov Sveta staršev za šolsko leto 2015/16 
in je predlagala sprejem  dnevnega reda.  

SKLEP 3/1: 

Vsi prisotni člani sveta staršev so z dvigom rok potrdili predlagani dnevni red 3. seje sveta 
staršev. 

AD2 

SKLEP 3/2: 

Vsi prisotni z dvigom rok so potrdili zapisnik 2. seje sveta staršev. 

AD3 

Predsednica preda besedo ravnatelju šole Dušanu Zagorcu. Ravnatelj opraviči odsotnost 
pomočnice Nade Žitek in vodje šolske prehrane Dragice Vereš zaradi zdravstvenih razlogov. 
Hkrati pove, da pod točko 7. dodamo temo: Šolska prehrana in jedilniki. 

Ravnatelj šole preko projektorja nazorno predstavi po posameznih razredih za šolsko leto 
2016/17 seznam učbenikov in delovnih zvezkov, katere bodo učenci uporabljali v naslednjem 
šolskem letu. Pove tudi, da je seznam objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani šole.  

Predsednica sveta staršev vpraša člane Sveta staršev, če so morda opazili, da v katerem 
razredu delovnih zvezkov niso uporabljali, da to povejo na sami seji in če se jim ne zdi 
smiselno uporabljati delovnih zvezkov. Da besedo v razpravo. Noben od članov nima 
pripomb. 

SKLEP 3/3: 

Vsi prisotni člani Sveta staršev so z dvigom rok potrdili oz. dali soglasje za nabavo 
predstavljenih delovnih zvezkov za posamezni razred za šolsko leto 2016/17. 

Priloga številka 1 

AD4 

Predsednica sveta staršev preda besedo ravnatelju šole, da predstavi dopolnitve pravil 
šolskega reda, za katerega potrebujejo predhodno soglasje članov sveta staršev. Ravnatelj šole 
pove, da so v strokovni aktivi dopolnjevali pravila šolskega reda, na vseh straneh in stopnjah 
v rubriki: oblike vzgojnih ukrepov za kršitve pravil po stopnjah. In sicer so dodali v vseh 
stopnjah alineje: Pogovor razrednika z učencem; Razrednik seznani s kršitvijo starše in 
ukrepanje in skupni dogovor. 

SKLEP 3/4: 

Vsi prisotni člani sveta staršev, z dvigom rok potrdijo, da so seznanjeni s podanimi 
informacijami o pravilih šolskega reda in dajejo soglasje za dopolnitev. 
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AD5 

Ravnatelj šole predstavi preko projektorja šolski koledar za mesec junij, julij in avgust 2016 
in pove, da ga sproti dopolnjujejo. Omeni odlično predstavo učencev v nemškem jeziku in 
pove, da bo še predstava v angleškem jeziku. Ravnatelj še  pove, da intenzivno potekajo 
priprave na valeto devetošolcev. 

Ravnatelj povabi in naproša starše, da se udeležijo proslave: Spominska ura za Janeza Svetino 
ob bivši Slogi, ki bo dne 28. 6. 2016, ob 11.00 uri; hkrati povabi starše na 15. spominski 
pohod ob meji dne 3. 7. 2016 (start v Radencih ob 16.00) in na osrednjo proslavo ob 25-
letnici samostojnosti Republike Slovenije dne 3. 7. 2016, ob 19.00. Nastopili bodo tudi pevke 
in pevci vseh naših pevskih zborov. 

Ravnatelj pove, da bo dne 25. 7. 2016 v KUS v Svetem Juriju ob Ščavnici srečanje strokovnih 
delavcev iz vseh šestih OŠ iz Upravne enote Gornja Radgona. 

Ravnatelj omeni tudi planinski tabor, gasilski tabor in letovanje v Baški, kjer je tudi letos 
veliko število prijav, do zdaj že 130, prostih mest pa je le 100 in bo zelo težko izbrati le 100 
otrok. 

Ravnatelj omeni, da se pouk za šolsko leto 2016/17 začne v četrtek, 1. 9. 2016. 

Na koncu še ravnatelj omeni, da je zahteval, da se zazidajo okna na vojašnici in je prosil da 
redno kosijo okolico vojašnice, kar se je tudi uredilo. 

AD6 

Irena Ferlan preda besedo Ireni Sovec, da poda informacijo o delu Aktiva Svetov staršev 
pomurskih OŠ in da poda svoje mnenje o udeležbi na seji Aktiva SSPO. Irena Sovec pove, da 
je bila navdušena, da je slišala veliko različnih informacij o načinu delovanja drugih šol. 
Pove, da dejansko opaziš, kako so si šole različne ter omeni, da imajo nekatere šole tudi 
problematiko z javnimi prevozi učencev v šolo in iz nje. 

Irena Ferlan se ji zahvali za podano mnenje in udeležbo. 

AD7 

Predsednica sveta staršev preda besedo ravnatelju, kateri opraviči odsotnost vodje prehrane na 
šoli Dragice Vereš, prav tako opraviči odsotnost vodje kuhinje Marice Kocbek. Ravnatelj 
omeni, da je zadnji mesec res prišlo malo do sprememb pri jedilniku zaradi bolniških 
odsotnosti, da se je pogovoril tudi z Dragico Vereš.  

Za besedo prosi Ervin Kapun, kateri je bil pobudnik iz strani staršev, da se izpostavi 
problematika prehrane na šoli. Ervin Kapun pove, da je rdeča nit problematike, preveč hitre  
priprave hrane na šoli, kot so kupljene pice, zamrznjene palačinke, hamburgerji. 

Lidija Čagran pove, da je o tem bila že večkrat debata o razliki hrane v vrtcu Manka Golarja 
in OŠ G. Radgona, da se je vmes malo poboljšalo, vendar zadnjo leto pa je spet slabše. Želja 
je bila dodati več polnozrnate prehrane. Omeni tudi, da je nekaj sej nazaj Tatjana Fulder 
povedala, če je šola dobila pečico, da se le-ta uporablja za pripravo peciv in druge hrane. 

Ervin Kapun in Mateja Zupančič omenita, da je v zadnjem tednu jedilnika na sporedu 3 x 
mleto meso. 



 4

Lidija Čagran omeni, da je bila na prejšnji seji malo užaljena, da jo je Irena Ferlan izpostavila 
za predajo informacij o odboru za pripravo jedilnika. Lidija Čagran pove, da v dveh letih ni 
bilo nobenega sklicanega odbora in tako ni imela možnosti tam omeniti to problematiko. 

Valerija Vurcer pove, da dela na šoli v kuhinji kot kuhinjska pomočnica in da hamburgerje in 
mnogo peciva spečejo same. 

Ravnatelj prevzame besedo in pove, da ima jedilnik za mesec junij 2016 pred sabo in pove da 
je čokoladni žepek in pica 2x na jedilniku, da so palačinke res Pečjakove in tudi cmoki so 
kupljeni. Omeni tudi, da je bila njegova napaka, da ni bilo nobenega odbora za prehrano in se 
opraviči. Omeni, da vodjo prehrane na šoli Dragico Vereš nadomestila Andreja Hercog in da 
je vodja kuhinje Marica Kocbek na šoli imela 4 otroke in da ve kako mora biti pripravljena 
prehrana. Ravnatelj omeni, da so vse odlične kuharice v kuhinji in da je njihovim delom 
zadovoljen. Pove tudi, da so članice sveta staršev tudi dve mamici, ki sta hkrati zaposleni 
preko javnih del na šoli ter da lahko tudi one podajo svoje mnenje.  

Irena Sovec (v šoli je informatorka v vhodu 1, kjer je garderoba za učence od 6. do 9. razreda) 
se vključi in pove, da se otroci grdo obnašajo do hrane, da jo nekateri mečejo v smeti in si 
nato grejo kupit čokoladne žepke v pekarno, da zavračajo domačo hrano kot so repa, zelje … 

Ravnatelj se vključi v debato in pove, da je bil osebno pri Dragici Vereš, ki  mu je povedala, 
da jedilnike pripravlja natančno in  velikokrat preračunava, da bo čimbolj približala jedilnike 
učenem in stroškom prehrane. Omeni, da hrana mora biti raznolika, energijsko bogata, 
sezonsko prilagojena in da je velikokrat dodana tudi pirina moka. 

Vito Kraner vpraša, koliko procentov je lahko nabavljene lokalne pridelane hrane? Ravnatelj 
odgovori, da 20% in se lahko sami odločijo, pri katerih ponudnikih bodo nabavili. Ravnatelj 
našteje nekaj ponudnikov, pri katerih nabavljajo lokalno hrano in to so: Kmetija Roškar, 
Kmetija Pivar, Kmetija Prančberger, Vila Natura ... 

Ravnatelj pove, da imajo konstantno inšpektorske nadzore, kateri potrjujejo dobro čistočo 
šolske kuhinje. Pove tudi, da je vprašal kuharice, kakšen je odziv učencev in so mu le te 
dejale, da nekateri učenci jih pohvalijo in da če želijo še dodatno količino, jim le-to dajo. 

Ravnatelj tudi pove, da je sadje, ki ostane od malice ali kosila, vedno na voljo pri vhodu 1 in 
si ga učenci lahko vedno in z veseljem vzamejo. 

Ravnatelj omeni, da je na šoli 37 učencev, ki imajo dieto z zdravniškim potrdilom in da je to 
več različnih vrst diet ter da morajo biti kuharice zelo pozorne tudi na te učence. 

Ravnatelj pove, da je videl elektronsko pošto Alenke Cvetkovič, kjer je zapisala, da s takšno 
prehrano šola ni Eko šola in da so palačinke umetne. Ravnatelj pove, da je bil nad mailom 
razočaran. 

Ravnatelj pove, da se bo o jedilniku še govoril z Dragico Vereš in vsemi kuharicami ter se 
zahvali za pripombe in debato o prehrani. 

Ervin Kapun pove, da problematika ni bila mišljena generalno na celotno kuhinjo, le da so 
starši želeli opozoriti na preveč kupljene in predelane hrane ter da bi le to zmanjšali. Starši so 
želeli tudi izvedeti, zakaj se več ne pripravljajo palačinke v kuhinji, zakaj ne naredijo pico v 
šoli in da bi dali možnost pri hamburgerjih, da si učenci sami sestavijo svoj hamburger; če 
nekdo ne je v njem solate ali kečapa. In tako preprečijo, da bi se več hrane metalo vstran. 
Omeni tudi, da se starši zavedamo, da imajo učenci različne okuse. 
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Dve predstavnici članov sveta staršev omenita, da ne razumeta zakaj ne bi imeli pic, saj jih 
otroci obožujejo in da starši sami gremo z otroci na pico v gostilno. Trije predstavniki staršev 
odgovorijo, da ni problem pica kot sama pica, ampak da je kupljena, zamrznjena in da je bilo 
vprašanje le, zakaj se pica ne pripravi v šoli kot celota. 

Ena od predstavnic članov Sveta staršev pove, da bi starši morali sami otroke naučiti odnosa 
do hrane. 

Valerija Vurcer, še enkrat pove, da sama dela v kuhinji in, da je nemogoče narediti 500 
palačink ali pic za toliko otrok. 

Lidija Čagran omeni, da mora pohvaliti Mileno Dvoršak, saj pozitivno vzpodbuja učence, da 
pojejo malico in kosilo, da naj hrano vsaj prvo poskusijo preden jo zavržejo. 

Ravnatelj pove, da je z vsemi učitelji dogovorjeno, da motivirajo učence za pravilen odnos do 
prehrane in da so prisotni pri delitvi prehrane, posebej to velja za učitelje v podaljšanem 
bivanju.  

Irena Ferlan in ravnatelj se zahvalita za konstruktivno razpravo o šolski prehrani in sestavi 
jedilnikov. 

Vito Kraner vpraša, zakaj ni več skupnih roditeljskih sestankov. Ravnatelj odgovori, da so 
mesečne pogovorne ure in da lahko vsak učitelj skliče skupni sestanek sam, če je to potrebno. 

Predstavnik PPVI, Štefan Trstenjak se zahvali ravnatelju in vsem učiteljem, da je njegova 19 
letna hči lahko bila na tej šoli, da se je zelo dobro počutila, da so bili vsi zelo zadovoljni. 
Zahvali se za dobro sodelovanje in želi, da dobro sodelovanju tudi naslednjemu predstavniku. 

Ravnatelj se zahvali za pohvale in lepe besede. 

Ervin Kapun se v imenu vseh članov sveta staršev s cvetom zahvali  predsednici Ireni Ferlan 
in Veri Šinko za sodelovanje, saj njuna otroka zaključujeta osnovno šolo. Zahvalam se 
pridruži tudi ravnatelj in tako preda šopek Ireni Ferlan in Veri Šinko, žal pa ni bilo Karmen 
Klemenčič, kateri bo šopek predal ob prvi priložnosti. Ravnatelj se z bonboniero Merci 
zahvali tudi Štefanu Trstenjaku in vsem zaželi uspešno v prihodnosti.  

Predsednica sveta staršev se zahvali za udeležbo in sodelovanje in tako zaključi 3. sejo Sveta 
staršev. 

Seja svet staršev se je zaključila ob 18.28. 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                Predsednica Sveta staršev: 

Nataš GOLOB BRAČKO                                                          Irena FERLAN 


