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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 

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

ki je potekala v četrtek, 13. oktobra 2016, ob 17.00 v veliki zbornici šole. 

Prisotni: Anja Gomboši, predstavnica 1. a, Matic Rues, predstavnik 1. b, Urška Mauko Tuš, 
predstavnica 1. c, Boštjan Kolednik, predstavnik 2. a, Vito Kraner, predstavnik 2. b, Mateja 
Zupančič, predstavnica 3. a, Nataša Golob Bračko, predstavnica 3. b, Barbara Senekovič, 
predstavnica 3. c, Lidija Čagran, predstavnica 4. a, Barbara Žnidarič, predstavnica 4. b, 
Mihaela Šarkanj, predstavnica 5. a, Katja Vesel Kralj, predstavnica 5. b, Ervin Kapun, 
predstavnik 5. c, Simona Kralj Roškar, predstavnica 6. a, Peter Pӧrš, predstavnik  6. b, 
Miroslav Starman, predstavnik  7. a,  Alenka Cvetkovič, predstavnica 7. b, Jerica Golob 
Peterka, predstavnica 7. c,  Irena Sovec, predstavnica 8. b, Manuela Elbl, predstavnica 9. a, 
Natalija Stajnko, predstavnica 9. b,  Robertto Bevk predstavnik PPVI. 

Prisotnih 22 članov. 

Odsotnost so opravičili: Simon Štrakl, predstavnik 2. c, Barbara Horvat, predstavnica 6. c, 
Anton Roškar, predstavnik 8. a,  Nicky Zrinski, predstavnica NIS.  

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

Sejo Sveta staršev OŠ Gornje Radgone s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja  je sklical 
ravnatelj šole Dušan Zagorc. Predlagal je dnevi red prve seje in vodil sejo do konstituiranja 
Sveta staršev OŠ Gornja Radgona. 

Dnevni red: 
 
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti. 
2. Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 201617 – ravnatelj. 
3. Pristojnosti sveta staršev (35. člen odloka). 
4. Poslovnik sveta staršev na OŠ Gornja Radgona. 
5. Izvolitev predsednika/predsednice in namestnika/namestnice predsednika/predsednice ter 
     sekretarja/sekretarke sveta staršev. 
 

******************************** 
 

6. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2015/16 (7. 6. 2016). 
7. Volitve treh članov iz sveta staršev v svet šole. 
8. Imenovanje treh članov sveta staršev za člane Upravnega odbora Šolskega sklada. 
9. Imenovanje enega člana sveta staršev v Odbor za pripravo jedilnikov. 
10. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16.  
11. Publikacija in Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17. 
12. Razno:  
    - predlog prispevkov za posamezna učna gradiva in za abonmaje,  
    - šolski otroški parlament in 12. šolska otroška vlada … 
13. Vprašanja, predlogi in pobude staršev. 
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AD1 

Ravnatelj,  kot sklicatelj 1. seje, je nagovoril in pozdravil vse prisotne v zbornici ter  preveril 
število prisotnih izvoljenih predstavnikov posameznih oddelkov. Ugotovil je, da je prisotnih 22 
od 26 izvoljenih članov Sveta staršev za šolsko leto 2016/17 in je predlagal sprejem  
dnevnega reda.  

Vsi prisotni člani sveta staršev so dobili PUBLIKACIJO in dnevni red. 

AD2 

Ravnatelj je podal ugotovitev, da je po predstavitvi vsakega prisotnega člana konstituiran 
Svet staršev OŠ Gornja Radgona za šolsko leto 2016/17.  

Seznam vseh članic in članov je priloga zapisnika! 

AD3 

Ravnatelj OŠ Gornja Radgona je predstavil pristojnosti Sveta staršev (35. člen Odloka o 
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona).  

Izvleček iz odloka je priloga zapisnika! 

AD4 

Ravnatelj, Dušan Zagorc, je člane Sveta staršev seznanil s Poslovnikom sveta staršev OŠ  
Gornja Radgona in jih seznanil, da ga najdejo na spletni strani OŠ Gornja Radgona. 

AD5 

Na podlagi zbranih predlogov in pridobljenih soglasij h kandidaturi za predsednika in 
namestnika predsednika, je Svet staršev potrdil kandidate in sta bila sprejeta 

SKLEP 1/1: 

Za predsednika Sveta staršev OŠ Gornja Radgona je soglasno izvoljen Boštjan Kolednik, 
predstavnik 2. a,  za namestnika predsednika Sveta staršev OŠ Gornja Radgona je bila 
soglasno izvoljena Irena Sovec, predstavnica 8. b. Irena Sovec je tudi predstavnica v aktivu 
Sveta staršev pomurskih osnovnih šol. 

SKLEP 1/2: 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Gornja Radgona piše, Robertto Bevk, predstavnik PPVI. 

Ravnatelj čestita vsem izvoljenim in preda vodenje seje predsedniku Sveta staršev Boštjanu 
Koledniku. 

******************************************* 

AD6 

V pregled in potrditev se je dal zapisnik 3. seje sveta staršev iz šolskega leta 2015/16 (7. 6. 
2016), ki je bil že korespondenčno potrjen in je objavljen na spletni strani šole. 

Nataša Golob Bračko poda pripombo in sicer, da se njeno ime napiše pravilno. Pripomba 
sprejeta in se bo napaka popravila.  

SKLEP 1/3: 

Zapisnik 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2015/16 je soglasno sprejet. 
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AD7 

Predsednik Sveta staršev zaprosi za podajo predlogov za tri člane Sveta staršev v Svet šole. 
1. predlog je Boštjan Kolednik, kateri sprejme predlog.  
2. predlog je Barbara Senekovič, katera sprejme predlog.  
3. predlog je Lidija Čagran, katera odstopi od predloga. 
4. predlog je Robertto Bevk, kateri sprejme predlog.  
 
Svet staršev je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 1/4: 
 
1. V Svet šole OŠ Gornja Radgona so soglasno izvoljeni: 
- Boštjan Kolednik, predstavnik 2. a, predsednik Sveta staršev, 
- Barbara Senekovič, predstavnica 3. c, članica Sveta staršev, 
- Robertto Bevk, predstavnik PPVI, član Sveta staršev. 
 
2. Mandat članov Sveta šole iz vrst Sveta staršev traja 4 leta. 
 

AD8 

Predsednik Sveta staršev prosi podajo predlogov za tri člane Sveta staršev za člane 
Upravnega odbora Šolskega sklada. 

1. predlog je Ervin Kapun, kateri sprejme predlog.  
2. predlog je Urška Mauko Tuš, katera sprejme predlog.  
3. predlog je Lidija Čagran, katera sprejme predlog.  
 
Svet staršev je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 1/5: 
 
V Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Gornja Radgona so soglasno izvoljeni: 
- Ervin Kapun, predstavnik 5. c, 
- Urška Mauko Tuš, predstavnica 1. c, 
- Lidija Čagran, predstavnica 4. a. 
 

AD9 

Predsednik Sveta staršev prosi za podajo predloga za imenovanje člana Sveta staršev v 
Odbor za prehrano in pripravo jedilnikov. 

Predlog je Nataša Golob Bračko, katera sprejme predlog. Predsednik zaključi točko. 

Svet staršev je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 1/6: 
 
V Odbor za prehrano in pripravo jedilnikov je soglasno izvoljena Nataša Golob Bračko. 
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AD10 

Ravnatelj predstavi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 in 
poda obrazložitev pri posameznih točkah.  

Predsednik da poročilo v razpravo, kjer pa ni vprašanj.  

Svet staršev je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 1/7: 
 
Svet staršev je potrdil Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16. 
 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 je priloga zapisnika. 
 

AD11 

Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 in publikacijo šole, ki so jo 
prejeli vsi člani Sveta staršev ter poda obrazložitev k posameznim točkam.  

Predsednik da prestavljeno v razpravo, kjer pa ni vprašanj.  

Svet staršev je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 1/8: 
 
Svet staršev je potrdil Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17. 
 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 je priloga zapisnika. 

 

AD12 

A. Ravnatelj predstavi predlog sklepa za poravnavo prispevka staršev. Pomočnica ravnatelja 
poda dodatno obrazložitev.  

Svet staršev je soglasno sprejel naslednji  
 
SKLEP 1/9: 
 
Svet staršev sprejema poravnavo prispevka staršev za nabavo gradiv pri predmetu TIT, 
nabavo gradiv pri premetu LUM in plačilo abonmaja. 
 

Sklep je priloga zapisnika! 

 

B. Ravnatelj predstavi sestavo šolskega otroškega parlamenta in 12. šolsko otroško vlado. 

Sestava šolskega otroškega parlamenta in sestava 12. šolske otroške vlade je priloga 
zapisnika. 
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AD13 

Ravnatelj najprej predstavi ugotovitve 1. popoldanskih pogovornih ur za starše, ki so jih 
zapisali razredniki. Potekale so v torek, 11. oktobra 2016 in so zapisane v Lopolisu. 

Vprašanja, pobude in predlogi staršev  

Barbara Horvat, predstavnica 6. c (vprašanje posredovano ravnatelju po e-mailu): 
ali obstaja kakšna možnost, da bi avtobus zjutraj peljal tudi kasneje (relacija Črešnjevci – 
Gornja Radgona ), kajti sedaj vozi zjutraj samo 07.10, tako, da morajo učenci na pouk čakati 
skoraj celo uro. 

 
Nataša Golob Bračko, predstavnica 3. b:  
predstavi povzetek 1. skupnega roditeljskega sestanka 3. b in pove, da so starši imeli kar 
nekaj pripomb glede šolske prehrane. Predvsem se otroci tožijo, da pri kosilu ne dobijo 
dodatne željene hrane, če niso vsega pojedli - primer: učenka prosi za več golaža, a ga ne 
dobi, ker še ni pojedla peciva. Otroci tožijo tudi za premajhne porcije, predvsem pri hrani,ki 
jim je všeč in domov prihajajo lačni. Pove, da ji še vedno ni jasno, zakaj je toliko predelane 
hrane in ne more mimo zamrznjenih palačink in vpraša če se ne morejo speči sveže v šoli in 
sprašuje, kje je razlog za to. Povdari, da predvsem želi, da bi šola pri prehrani predvsem 
strmela k zdravi in kakovostni hrani. Vpraša tudi, če ni možnosti v šoli imeti majhen vrt, kot 
so ga imeli nekoč na šoli in bi takrat morda namesto kupljenih v tetrapaku sokov imeli na 
voljo, na primer: naravni metin čaj. Pove še, da so starši na skupnem sestanku tudi omenili, 
da otroci, ki imajo dietno prehrano dobivajo zelo enolično malico (sojino mleko in kruh) - 
predvsem tisti z laktozno intoleranco. Predlaga, da se namesto kravjih izdelkov uporabijo 
ovčji ali kozji izdelki. Pove, da je bil tudi izpostavljen problem staršev vozačev, saj ti pridejo z 
avtobusom v šolo ob 7.20 in ne smejo več v jutranje varstvo, ker so zamudili zajtrk in zato 
morajo skoraj 1 uro sedeti v garderobi. Starši vozačev predlagajo varstvo vozačev ali zamik 
zajtrka. 

 
Ravnatelj pove, da je zadeva glede prihoda otrok v šolo in zajtrka urejena. Naslednji 
mesec je sestanek  Odbora za pripravo jedilnikov vodja je učiteljica Dragica Vereš. Pove, 
da šola že nabavlja lokalno pridelano hrano, prav tako nudi ovčje in kozje jogurte. V svet 
staršev se voli predstavnika v razredu.  

 
Mihaela Šarkanj, predstavnica 5. a: 
pove, da njihova kmetija med drugim nudi ovčje mleko in izdelke iz ovčjega mleka, vendar 
so bili obveščeni, da njihovih izdelkov ne potrebujejo, tako jo zanima kakšne kompetence 
ima njihova vodja kuhinje, saj so bili na jedilniku s sadnim ovčjim jogurtom, ko pa je poklicala 
v kuhinjo ji je vodja rekla da se je odločila da ne naroči nič. Tako jo zanima, kako je to 
mogoče, saj so bili njihovi izdelki navedeni na javno izobešenem jedilniku, vodja kuhinje pa 
jih ne naroči, brez tehtnega razloga. Zanima jo ali je vodja kuhinje pooblaščena, da sama 
spremeni jedilnik 
 

Ravnatelj pove, da bo zadevo preveril v kuhinji.  
 
Jerica Golob Peterka predstavnica 7. c: 
pove, da so se pripombe glede prehrane s prejšnjega sestanka napačno razumljeno 
prenesle v kuhinjo, kar pa je občutil njen otrok, saj mu je kuharica povedala, naj le poje vse, 
da ne bo potem doma spet govoril, da dobi premalo. Nadaljuje s vprašanjem, ali obstaja 
možnost uvedbe garderobnih omaric, saj ne samo, da so pretežke torbe, si otroci prinašajo 
še glasbila in športno opremo, le-ta pa se »izposoja« (predvsem športni copati), ne da bi 
učenec za to sploh vedel. Pove tudi, da imajo spet vsi učitelji vnaprej določene datume 
ocenjevanja, le pri GUM ne. Starši 7. c so to izpostavili, saj se je v lanskem šolskem letu 
zgodilo, da so brez preverjanja pisali ocenjevanje, nato so ga razveljavili (po pritožbah 
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nekaterih staršev, ne zaradi negativnih ocen) in ponovno pisali. Hkrati starši opozarjajo na 
različnost ocenjevanja, kar privede do nepravičnosti. Za nekatere učence veljajo drugačna 
pravila, saj z jokom dosežejo dodatna vprašanja in s tem boljšo oceno. In še, bolj pozorne 
priprave za Cankarjevo tekmovanje, saj so učenci v lanskem šolskem letu prebrali le eno 
namesto dveh knjig. Predlaga tudi, da šola vnaprej predvidi potrebe večjega avtobusa, vsaj 
za zimsko šolo v naravi. Predstavnica sprašuje, ali se lahko preveri prekrivanje ur dodatnega 
pouka in MPZ. Sprašuje še, ali obstaja možnost po dodatni uri ODS. Postavi tudi vprašanje, 
ali se lahko poišče cenejšega fotografa ali vsaj zamenja ozadje slik. In zadnje, ali obstaja 
možnost, da bi starši imeli vpogled v Lopolis.  

Ravnatelj pove, da bo odgovore podal na naslednji seji. 
 
Ervin Kapun, predstavnik 5. c: 
pove, da naj ne bi dobivali otroci položnic za plačilo prehrane osebno v roke odprte, tako, da 
so vsem vidne, ampak bi se naj te nahajale v zaprti kuverti. 
 
Lidija Čagran, predstavnica 4. a: 
pove glede pitja vode med kosilom otrok, ki so v podaljšanem bivanju - ta težava je bila 
izpostavljena že v šolskem letu 2014/15. Takrat je ravnatelj zelo jasno izrazil svoje mnenje 
glede tega - da dostop do vode ne sme biti omejen. Vem, da je njegovo mnenje še danes 
popolnoma  enako, le da osebje v kuhinji očitno ne misli enako. Kot odgovor na to naše 
vprašanje ne more biti, da se dovoli pitje vode, ker vemo, da ga dovoli ravnatelj, ne pa vso 
osebje v kuhinji. Bolj ustreza, da se bo uredilo, da to ne bo več težava.  
Izreče pa pohvalo učitelju Damjanu Sovecu za njegovo delo z otroki 
Glede umivanja zob pove, da je na seji Sveta staršev povedala, da smo starši 4. a razreda 
bili seznanjeni (na 1. skupnem roditeljskem sestanku od razredničarke) glede novih smernic 
v zobozdravstvu, ki se glasijo: kvalitetno umivanje zob zjutraj in zvečer je dovolj, da se zobe 
ohrani zdrave. Zato se učenci sami odločijo, če si bodo po obrokih umivali zobe kot prva tri 
leta. Pripomba se nanaša na zaposleno osebo v šoli, ki je deklicam v umivalnici povedala, da 
si ne smejo umivati zob (med umivanjem zob deklic). Želimo le, da si otroci po želji umivajo 
zobe, če nam je bilo tako posredovano ob začetku šolskega leta. 

 
Ravnatelj poda odgovor, da se dovoli pitje vode, za umivanje zob pa bo preveril pri ga. 
Topičevi in poročal na naslednji seji. 

 
Irena Sovec, predstavnica 8. b: 
pove, da je pohvalno, da ni bilo seje sveta staršev na dan prvih govorilnih ur. 
 
Urška Mauko Tuš, predstavnica 1. c: 
postavi vprašanje ali bi bilo možno, da bi v 5. razredu učenci imeli kot predmet računalniško 
opismenjevanje. 

 
Ravnatelj poda odgovor, da je računalništvo izbirni predmet, za interesno dejavnost pa je 
bil premalo interesentov.  

 
Boštjan Kolednik, predstavnik 2. a: 
vpraša, kdo nadzoruje zunanje izvajalce interesnih dejavnosti ki se odvijajo v šoli, saj se 
pojavljajo nekateri dvomi o njihovi učinkovitosti.  

 
Ravnatelj poda odgovor, da smo starši sami odgovorni za preverjanje kvalitete njihovega 
dela, šola v teh primerih nudi samo prostore, prav tako pove, da se ga naj takoj 
kontaktira, ko se ugotovijo odstopanja.   
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Simona Kralj Roškar, predstavnica 6. a: 
doda, da pri določenih dejavnostih v šolskem letu 2015/16 ni bilo napredka, prav tako pa se 
dejavnosti niso izvajale.  
 
Natalija Stajnko, predstavnica 9. b: 
se zahvali ravnatelju, da je prisluhnil in upošteval pripombo glede lanske 1. seje sveta 
staršev, saj je bila le ta na isti dan kot pogovorne ure, da se prestavi na drugi dan, kar pa je 
bilo letos upoštevano. 
 
Robertto Bevk, predstavnik PPVI: 
pove, da je zadovoljen z delom vseh učiteljev na podružnični šoli, prav tako pa so sami že 
obiskali različne ustanove, kjer so videli delo na teh ustanovah in so ga lahko primerjali z 
delom v radgonski šoli, kjer pa se vidi, da se z otroci na radgonski šoli dela zelo kvalitetno. 
 
Dnevni red je bil izčrpan. 1. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.25. 
 
 
 
Zapisnik od 1. do 5. točke zapisala:                         Ravnatelj šole:             
Nada Žitek                                                               Dušan Zagorc 
 
 
Zapisnik od 6. do 13. točke zapisal:                         Predsednik Sveta staršev: 
Robertto Bevk                                            Boštjan Kolednik  


