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ZAPISNIK 
1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ GORNJA RADGONA V ŠOLSKEM 

LETU 2019/20 
KI JE POTEKALA V TOREK, 24. septembra 2019, OB 17.00 

 
 

Dnevni red: 
 
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 2019/20 – ravnatelj 
3. Seznanitev s Poslovnikom Sveta staršev OŠGR – ravnatelj 
4. Izvolitev predsednika/-ce in namestnika/-ce predsednika/-ce – člani sveta staršev 
5. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2018/19 (17. 6. 2019) –     
    predsednik/ca sveta staršev 
6. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 – ravnatelj 
7. Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20 – ravnatelj in pomočnica ravnatelja 
8. Predlog prispevkov za posamezna učna gradiva za abonmaje in likovni material – ravnatelj 
9. Izvolitev člana/-ice v Odbor za prehrano in pripravo jedilnikov in predstavnikov v delovno 
skupino za posodobitev in spremljanje Vzgojnega načrta šole – člani/-ce sveta šole 
10. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta staršev 
 

K 1) Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
Prisotni: 

- članice in člani sveta staršev OŠ Gornja Radgona:  
Ksenija Kovač 1. a, Dunja Ficko 1. b, Sabina Steyer Debeljak 1. c, Renata Gjüreč 2. a, Alenka 
Stolnik 2. b,  Martina Erdela 2. c, Diana Oman 3. b, Istok Kuzma Simrajh 3. c,  Matej Hafner 4. 
a, Andreja Logar 4. b, Boštjan Antonič 4. c, Slavko Slana 5. a, Branko Kocbek  5. b, Marko 
Hakl 5. c, Gabrijela Petek 6. a, Maja Kurbus 6. b, Nataša Golob Bračko 6. c, Lidija Čagran 7. a, 
Tone Tratnjek 8. a, Mihaela Šarkanj 8. b,  Ervin Kapun 8. c, Natalija Stajnko 9. a, Renata Jakič 
9. b, Roberto Bevk PŠ PPVI, Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja in Dejan Kokol, ravnatelj. 

 
Opravičeno odsotni: 

- Dani Šmid 2. a, Barbara Žnidarič 7. b in Natalija Kotar PŠ NIS. 
 
Ravnatelj pozdravi vse prisotne, poda opravičila odsotnosti članov sveta staršev in predstavi 
dnevni red 1. seje.  

 
SKLEP 1: Vsi prisotni soglasno potrdijo dnevni red. 
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K 2) Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 2019/20  
 
Ravnatelj poda informacije o konstituiranju sveta staršev. 
 
K 3) Seznanitev s Poslovnikom Sveta staršev OŠGR  
 
Ravnatelj seznani člane sveta šole s Poslovnikom Sveta staršev OŠGR. 
 
K 4) Izvolitev predsednika/-ce in namestnika/-ce predsednika/-ce  
Člani sveta staršev razpravljajo o predlogih za predsednika sveta staršev, predlagana kandidata se s 
predlogom strinjata, prisotni potrdijo predlagana kandidata. 
 
SKLEP 2: Člani sveta staršev soglasno potrdijo Ervina Kapuna za predsednika sveta staršev ter 
Renato Jakič za namestnico. 
 
SKLEP 3: Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Gornja Radgona piše Renata Jakič. 
 
Ravnatelj čestita izvoljenima in preda vodenje Sveta staršev predsedniku. 
K 5) Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2018/19 (17. 6. 2019)  
 
Predsednik, Ervin Kapun prebere poudarke iz zapisnika 3. seje sveta staršev, ki so ga člani sveta 
staršev dobili v branje in potrdili že po elektronski pošti. 
 
SKLEP 4: Vsi prisotni člani sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 3. seje sveta staršev z dvigom 
rok. 
 
K 6) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19  
 
Ravnatelj poda članom sveta šole poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2018/19. Posebej izpostavi:  

- Nacionalni preizkusi znanja v 3. in 6. razredu so nad državnim povprečjem, v 9. razredu sta 
tudi matematika in angleščina nad državnim povprečjem, slovenščina in nemščina sta pod 
povprečjem, 

-  številna tekmovanja in uspešnost učencev, občina krije stroške tekmovanj, prijavnine in 
stroške prevoza, 

- v lanskem šolskem letu je bilo potrebno izreči manj vzgojnih ukrepov kot v preteklem šolskem 
letu.  

Razprav ni bilo. 
 
SKLEP 5: Poročilo o letni realizaciji v šolskem letu 2018/19 je bilo sklepno sprejeto. 
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K 7) Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20  
 
Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20.  
Poudarek in ponos je naziv Kulturna šola. Naziv je bil podeljen za obdobje 5 let.  
Število učencev v podružnični šoli narašča, kar omogoča kvalitetno delo.  
Strokovni delavci bodo nadaljevali z dvigovanjem ravni znanja iz reprodukcije v razumevanje, bralne 
pismenosti, večji poudarek bo namenjen tudi formativnemu spremljanju. 
26. 6. 2020  šola v počastitev nazivu  Kulturne šole načrtuje Festival kulture. Načrtujejo izvedbo 
raznih delavnic na področju fotografije, gledališkega ustvarjanja … 
Poudarek bo prav tako na profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev na področju dela z učenci s 
posebnimi potrebami, v ta namen bodo izvedli svetovanja s strani Zavoda za šolstvo. 
Ravnatelj predstavi člane otroškega šolskega parlamenta in njihova področja.  
Za tretje razreda se predvideva, da bo tudi letos NPZ še poskus, na katerega se bo šola prijavila. 
Na šoli so ponovno uvedli objave, ki jih izvajajo enkrat tedensko in poročajo zgolj o šolskem 
dogajanju.  
Uspešno so ustanovili tretji oddelek na NIS in na podlagi tega so pridobili nov strokovni kader s 
področja specialne pedagogike, ki dela na podružnični in matični šoli. 
Ravnatelj poda informacijo o obveznih in neobveznih izbirnih predmetih: 22 skupin obveznih izbirnih 
predmetov ter 6 skupin  neobveznih izbirnih predmetov, ki jih plača ministrstvo.  
20. 12. 2019 bo šola organizirala božično novoletni koncert. 
Šola ponuja in izvaja 35 interesnih dejavnosti. 
Prav tako šola izvaja sama plavalne tečaje. V kolikor bi se pojavile težave s kadrom, bi bila šola 
primorana poiskati zunanjega izvajalca, in s tem bi bil strošek plavalnega tečaja za starše višji. 
V prostorih šole bo 3. 12. 2019 tržnica poklicev. 
Informacije o roditeljskih sestankih in pogovornih urah so dostopne v šolskem koledarju na spletni 
strani šole. Šola bo v tem šolskem letu izvajala asistenco v primeru vzgojne problematike.  
Svetovalne delavke se aktivno vključujejo v ure oddelčne skupnosti in izvajajo ure na različno 
tematiko. Šola ohranja različna tekmovanja. Izvajali bodo Impro gledališče – šola plača strošek 
zunanjega sodelavca,  projekt Mala šola lončarstva v sodelovanju z zunanjo sodelavko, projekt Bodi 
nežen, planet ti bo hvaležen, v sklopu katerega bodo učenci napisali tudi raziskovalno nalogo.  
Dobiček dobrodelne prireditev  Dobrodelni vzpon na grajski hrib, 28. 9. 2019, bo namenjen nakupu 
igrala za učence podružnične šole in matične šole. Iz donatorskih sredstev bo šola nabavila še dve 
igrali.  
Ravnatelj je izčrpno predstavil plačljive dodatne aktivnosti za učence.  
 
SKLEP 6: Člani sveta staršev soglasno potrdijo LDN za šolsko leto 2019/20. 
 
K 8) Predlog prispevkov za posamezna učna gradiva za abonmaje in likovni material  
 
Ravnatelj predstavi predlog sklepa za poravnavo prispevka za starše, gre za nabavo gradiv pri 
predmetih TIT (plačljivo novembra 2019) in LUM za vse oddelke, letni znesek 10 evrov  (plačljivo 
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decembra 2019) ter plačilo abonmaja za učence 1.– 4. razreda ter učence PŠ. Strošek na učenca za vse 
predstave je 6, 41 evrov.  
Predlog je priloga zapisnika. 
 
Predstavnica 2. b razreda poda informacijo, da so starši dobili seznam za nabavo materiala, iz katerega 
so izvzeti tempera barvice in risalni listi, ki jih dobijo v šoli. 
Oglasijo se predstavniki  3. in 5. razreda, ki potrdijo, da so tudi oni dobili takšen seznam. 
Ravnatelj pove, da ne ve, zakaj je do tega prišlo, saj so na ravni šole sklenili, da na šoli nabavijo 
material za LUM za vse razrede.  
Predlaga, da člani sveta sprejmemo predlog in v letošnjem letu šola izpelje zadeve tako, kot so 
načrtovane, tudi za učence 2., 3. in 5. razredov.  
 
Sklep 7:  
Člani sveta šole so soglasno sprejeli nabavo gradiva za  TIT. 
 
Sklep 8:  
Predlog o nabavi likovnega materiala ni bil soglasno sprejet - 20 staršev je bilo za, 4 so bili proti. 
 
Sklep 9:  
Člani sveta šole so predlog o plačilu abonmaja soglasno sprejeli. 
 
 
K 9) Izvolitev člana/-ice v Odbor za prehrano in pripravo jedilnikov in predstavnikov v delovno 
skupino za posodobitev in spremljanje Vzgojnega načrta šole  
 
Ravnatelj napove izvolitev člana/-ice  v Odbor za prehrano in pripravo jedilnika ter predstavnike v 
delovno skupino za posodobitev in spremljanje Vzgojnega načrta šole. 
 
Za članico Odbora za prehrano in pripravo jedilnikov člani sveta predlagajo Natašo Golob Bračko. 
Predlagana se s kandidaturo strinja. 
 
Sklep 10:  
Člani sveta šole za članico Odbora za prehrano in pripravo jedilnikov soglasno izvolijo Natašo 
Golob Bračko. 
 
Ravnatelj pove, da se bodo položnice za prehrano pošiljale po pošti.  
 
Predstavnica 9. a razreda vpraša, če je možna združitev položnic, v primeru, da ima družina več otrok.  
Stroški položnice in poštnine znašajo namreč 65 centov na položnico.  
Ravnatelj pove, da to ni možno, saj se položnice izstavijo za vsakega otroka. 
Zagotovi, da bodo slej ko prej prešli na elektronsko poslovanje. 
Predstavnik 4. a razreda izpostavi predlog pošiljanja položnic v PDF formatu.  
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Tudi predstavnica 9. b razreda je predstavila predlog staršev, da se položnice pošiljajo po elektronski 
pošti.  
Ravnatelj si prizadeva, da bo v prihodnosti iskal rešitve za digitalno pošiljanje položnic. 
 
 
Ravnatelj predstavi predstavniki delovne skupina za posodobitev in spremljanje vzgojnega načrta. 
Struktura predstavnikov delovne skupine: 4 zaposleni šole Lea Lihtenvalner, Nika Forjanič Huber, 
Vera Serdt, Boris Gosak, 2 učenca ter 3 predstavniki sveta staršev. 
Člani sveta šole predlagajo Roberta Bevka, Slavka Slano in Toneta Tratnjeka. Predlagani se s 
kandidaturo strinjajo. 
 
Sklep 11:  
Člani sveta šole za predstavnike delovne skupine za posodobitev in spremljanje vzgojnega načrta 
šole soglasno izvolijo Roberta Bevka, Slavka Slano in Toneta Tratnjeka. 
  
 
K 10) Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta staršev 
 

Predstavnica 2. a pove, da v garderobi prihaja do velike gneče in posledično s tem prihaja do 
prerivanja. Vpraša, ali se da tukaj kaj urediti. Ravnatelj pove, da občasno lahko prihaja do gneče, a da 
bodo prisotni zaposleni bolj pozorni, da do prerivanj ne bi prišlo. 
 
Predstavnik 3. c poda vprašanje glede varnostnika v garderobi pred 7. uro. 
Ravnatelj pove, da pred 7. uro informatorja ni v šoli ter predstavi naloge informatorja in pove, da je ta 
na delovnem mestu od. 7.–15.  
 
Predstavnica 2. b pove, da jim je razredničarka na prvem roditeljskem sestanku dobronamerno 
svetovala, da učenci nosijo copate domov, saj so le-te večji učenci metali po garderobi. Sprašuje, če bi 
to lahko tudi drugače uredili. 
Ravnatelj obrazloži, da zaenkrat na žalost ni sredstev za nabavo garderobnih omaric. Zagotovi, da 
bodo poskusili najti ustrezno rešitev.  
 
Predstavnica 9. b poda vprašanje, zakaj učenci kljub pisnemu dovoljenju staršev sami ne smejo k 
zobozdravniku, na zaključnem izletu, jim je bilo pa dovoljeno, da so sami hodili po Benetkah in 
Veroni. 
Ravnatelj pove, da je šola odgovorna za otroka, ko prestopi prag šole. Ravnatelja, kljub pisni privolitvi 
ne razbremeni odgovornosti. Če se otroku na poti do zdravstvenega doma karkoli zgodi, je odgovoren 
ravnatelj. 
Ko gre otrok prvo uro k zobozdravniku in se priključi pouku, ni nič narobe.  
 
Predstavnica 6. razreda vpraša, ali učitelji skupaj pripravijo test in kriterije. Ravnatelj  potrdi, da jih 
pripravijo skupaj. 
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Predstavnica 3. b vpraša, kdo sestavlja jedilnike za otroke z dieto. Na njo se je obrnila mama in 
povedala, da je njena hčera že dvakrat dobila hrano, ki je ne sme jesti. 
Ravnatelj pove, da je starša potrebno opozoriti, da se poveže z vodjo prehrane in kuhinje. 
 
Predstavnica 9. a vpraša, ali so znani že datumi akcije zbiranja papirja, da se starši lahko lažje 
organizirajo.  
Ravnatelj pove, da bodo starši pravočasno obveščeni. Opozoril je, da se zbira samo papir, ne karton. 
 
Predstavnik 3. c sprašuje, kdo prijavlja učence na tekmovanje logike. Zanima ga, ali se učenci lahko 
kljub temu, da jih učitelj ni predlagal za tekmovanje, prijavijo.  
Ravnatelj pojasni, da imajo vsi učenci pravico, da se prijavijo na tekmovanja. Opaža pa, da se starejši 
učenci odločajo za tekmovanja, da se izognejo pouku. 
Prav tako predstavnika zanima, zakaj je prišlo do preimenovanja oddelkov.  
Ravnatelj pove, da ima pristojnost, da določi razrednike in oddelke izključno v dobrobit otrok. 
Predstavnik tudi izpostavi ažurnost posodobitev spletne strani, preglednost in lažje dostopanje do 
iskanih informacij. Priključila se mu je tudi predstavnica 6. c razreda.  
Ravnatelj razloži situacijo in prosi za potrpljenje, da ažurirajo podatke. Računalnikar ima tudi pouk in 
skrbi za vso računalniško infrastrukturo. Zagotovi, da bo do konca septembra spletna stran opremljena 
z ažuriranimi podatki. 
Predstavnica 7. a ima vprašanje glede obljube menjave razrednika.  
Ravnatelj razloži, da to iz administrativnega vidika in zaradi pogodbe razrednikov na žalost ni 
izvedljivo. 
Predstavnica 9. b na pobudo staršev poda pohvalo za učiteljico Dragico Vereš, saj učencem daje 
navdih, jih motivira, je angažirana in izjemna. 
Predstavnica še želi informacijo o pragovih ocenjevanja v tem šolskem letu. Sprašuje, če je prišlo do 
kakšnih sprememb in ali so pragovi ocenjevanja na šoli poenoteni. 
Ravnatelj pove, da pri pragovih ocenjevanja ni sprememb ter da le ti na šoli niso poenoteni.  
Predstavnica sprašuje po argumentih posameznih strokovnih aktivov, ki imajo višje pragove 
ocenjevanja. 
Ravnatelj poudari, da pragovi ocenjevanja sodijo med strokovno avtonomijo posameznih aktivov ter 
da niso toliko pomembni pragovi ocenjevanja kot sestava nalog v ocenjevanju glede na taksonomske 
stopnje. 
Prav tako predstavnica poda predlog staršev o možnosti opravičevanja odsotnosti učencev v 
elektronski obliki. Obrazec bi lahko ostal takšen kot je, le da bi ga starši lahko pošiljali po elektronski 
pošti. 
Ravnatelj pove, da pri opravičilih v elektronski obliki  lahko pride do zlorab. 
Starši 9. b sprašujejo, zakaj so na šoli mize za namizni tenis, krožka pa ni.  
Ravnatelj pojasni, da je lastnik miz društvo in da te niso last šole. Strokovni sodelavci se za ponudbo 
interesne dejavnosti niso odločili. Pove, da se lahko starši vključijo v to aktivnost. 
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Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil in zaključil sejo. 
 
Seja je bila končana ob 19. 40 uri. 
 
 
PRILOGE: 
 
 
 
 
Zapisala: Renata Jakič      Ravnatelj: Dejan Kokol 
        Predsednik sveta staršev: Ervin Kapun 
 
 
 
 


