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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 sredo,  10. maja 2017, ob 17.50 v učilnici B10 OŠ Gornja Radgona. 

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, Simon 
Štrakl, predstavnik 2. c, 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, 
Barbara Horvat, predstavnica 6. c, Miroslav Starman, predstavnik  7. a,  Alenka Cvetkovič, 
predstavnica 7. b, Jerica Golob Peterka, predstavnica 7. c, Anton Roškar, predstavnik 8. a, 
Irena Sovec, predstavnica 8. b, Manuela Elbl, predstavnica 9. a, Natalija Stajnko, 
predstavnica 9. b,  Robertto Bevk predstavnik PPVI. 

Prisotnih 24 članov. 

Odsotnost: Nicky Zrinski, predstavnica NIS in Peter Pӧrš, predstavnik  6. b 

 

Sejo Sveta staršev OŠ Gornje Radgone s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja  je sklical 
predsednik Sveta staršev g. Boštjan Kolednik.  

 

Dnevni red: 
 
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti. 
2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje Sveta staršev (13.10.2016) 
3. Oblikovanje mnenja po predstavitvi petih kandidatov za ravnatelja šole za mandatno    
    obdobje 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2022 
4. Vprašanja, predlogi in pobude staršev 
 
 

AD1 

Predsednik Sveta staršev g. Boštjan Kolednik (v nadaljevanju: predsednik),  kot sklicatelj 2. 
seje, je pozdravil vse prisotne na seji ter  preveril število prisotnih predstavnikov posameznih 
oddelkov. Ugotovil je, da je prisotnih 24 od 26 izvoljenih članov Sveta staršev za šolsko leto 
2016/17 ter 2 odsotnosti. Prebral je dnevni red in predlagal sprejem  le tega.  

Z dvigom rok je bil dnevni red sprejet. 

AD2 

Predsednik odpre razpravo o zapisniku 1. seje Sveta staršev in ker razprave ni bilo, prosi za 
sprejem zapisnika. 

SKLEP 1/1: Z dvigom rok je soglasno bil sprejet zapisnik 1. seje Sveta staršev. 
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AD3 

Glavna nit sklica 2.seje je bila predstavitev kandidatov za ravnatelja šole za mandatno 
obdobje od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2022, katera je potekala ob 16.uri v jedilni OŠ 
G. Radgona. Predstavili so se štirje kandidati, ena kandidatka je odstopila.  

Predsednik odpre razpravo o mnenju vseh štirih kandidatov, nato pa prosi za glasovanje. Po 
preštetih glasovih, so člani Sveta staršev podali mnenja o kandidatih: 

Granfol Vera, rojena 1.11.1963, stanujoča Lackova 23, 9250 Gornja Radgona 

Število glasov: brez glasov 

Kokol Dejan, rojen 24.12.1982, stanujoč Panonska 34, 9250 Gornja Radgona 

Število glasov: 9 

Mnenje članov SŠ: Po predstavitvi je dal občutek sposobnosti, dostopnosti sodelovanja s 
starši. 

Peternel Evgenija, rojena 19.12.1968, stanujoča Očeslavci 46, 9245 Spodnji Ivanjci 

Število glasov: 13 

Mnenje članov SŠ: Prepričljivo je pripravila predstavitev, dala je občutek vredna zaupanja, 
strokovna, neodvisna in suverena. 

Trstenjak Slavica, rojena 12.6.1962, stanujoča Jamna 11b, 9244  Sv.Jurij ob Ščavnici 

Število glasov: 2 

Mnenje članov SŠ: Prepričljiva predstavitev, dolgoletne izkušnje v šolstvu in tudi vodstvene 
sposobnosti. 

 

AD4 

Predsednik preide k zadnji točki seje – vprašanja, predlogi in pobude staršev in odpre 
razpravo.  
 
Predstavnica 6. c, ga. Barbara Horvat ponovno izpostavi problematiko vozačev na relaciji 
Črešnjevci – G. Radgona. Pove, da starši naprošajo ali se lahko uredi prevoz kasneje v šolo, 
saj učenci nimajo vsak dan predure in nato čakajo zjutraj v šoli do pričetka pouka.  
K tej problematiki se pridruži predstavnica 3.b, ga. Nataša Golob Bračko in pove, da so tudi 
njo prosili starši  za pomoč k rešitvi in posluhu te problematike. Starši opozarjajo tudi, da 
vozači iz Črešnjevcev stojijo ob robu ceste in čakajo avtobus, kjer ni ulične razsvetljave, ni 
avtobusne postaje; še posebej vidijo nevarnost v zimskem času. Starši prosijo za posluh in 
pozivajo k rešitvi problematike. Ga. Nataša Golob Bračko, predlaga članom staršev, ki so 
člani v Svetu zavoda, da to problematiko izpostavijo tam, kjer so prisotni predstavniki Občine 
ustanoviteljice in prosijo za preučitev večkratne izpostavljene problematike.  
 
Predstavnik, 2.b , g. Vito Kraner pove, da starši niso imeli možnosti v soboto 6.5.2017 zjutraj 
odjaviti kosilo, prav tako so se pridružili še nekateri člani istega mnenja. Odgovora s strani 
šole na seji ni bil možen, zato člani naprošajo za odgovor g. ravnatelja preko elektronske 
pošte. 
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Predstavnica 4.a, ga. Lidija Čagran se navezuje s pripombo na kosilo v soboto 6.5.2017 iz 
strani staršev otrok, ki so imeli v soboto kosilo v šoli, da je količina hrane bila premajhna in ni 
vredna zaračunane vsote za obrok kosila.  
 
Predstavnica 5. a, ga. Mihaela Šarkanj pove, da so v mesecu aprilu 2017 ponovno prejeli 
naročilo ovčjih jogurtov in se hkrati zahvali predstavnici staršev Odbora za prehrano in 
sestavo jedilnikov  Nataši Golob Bračko za podporo in pomoč k vrnitvi uvedbe ovčjih 
jogurtov na OŠ G. Radgona. Hkrati predlaga in pove, da so pripravljeni izpeljati degustacijo 
njihovih izdelkov staršem, pred kakšnim roditeljskim sestankov. Želela bi, da poskusijo in 
otroke vzpodbudijo o sprejemanju ovčjih izdelkov, kateri so zelo zdravi. 
 
Člani Sveta staršev skupno odprejo dolgo razpravo na temo šolska prehrana. Izpostavijo še 
vedno problematiko količine hrane pri kosilih, otroci še vedno tožijo o premajhni količini. 
Zavedajo se, da nekateri učenci ne pojejo juhe v celoti, a pojejo vse ostalo in prosijo za več. 
Ker pa niso pojedli juhe, ne dobijo dodatne količine druge hrane. Starši se  zavedajo 
raznolikosti učencev, a vseeno bi želeli večjo poslušnost s strani kuharic. Starši so mnenja, 
da bi se starši morali čim več doma pogovarjati tudi o šolski prehrani in jih vzpodbujati, da 
hrano, ki jim na prvi pogled ni všeč, vsaj poskusijo.  
 
Predstavniki staršev Sveta staršev skupno predebatirajo o deklaraciji na ovčjem jogurtu. 
Predstavnica 8. b, ga. Irena Sovec pove, da je delala v kuhinji in da so nekateri učenci 
zavračali jogurt, ker je na deklaraciji bila narisana ovčka. Ga. Mihaela Šarkanj pove, da so 
ravno zaradi tega deklaracijo iz pokrova premestili na stran lončka. Predstavnica 3.c, ga. 
Barbara Senekovič vpraša, ali je res tako nujno potrebna ta deklaracija na vsakem jogurtu.  
Vso diskusijo na temo prehrana, bo predstavnica staršev Odbora za prehrano in sestavo 
jedilnikov prenesla na zadnjo sejo Odbora za prehrano, ki je predvidena konec meseca 
maja.  
 
Predsednik še doda, da nekateri otroci tožijo, da so testenine zelo mastne.  
 
Ga. Nataša Golob Bračko pove, da bo vse pobude, kritike prenesla na sejo Odbora za 
prehrano in sestavo jedilnikov in bo odgovore posredovala članom preko elektronske pošte.  
 
Predsednik prosi, če lahko prisostvuje na zadnji seji Odbora za prehrano in sestavo 
jedilnikov. Ga. Nataša Golob Bračko pove, da bo predala prošnjo naprej in ga o tem 
obvestila.  
 
Člani Sveta staršev še predlagajo, da se preveri na Odboru za prehrano in sestavo 
jedilnikov o deležu lokalnih dobaviteljev in zakaj so z nekaterimi prekinili sodelovanje. Ga. 
Nataša Golob Bračko si zapiše in pove, da bo preverila. 
 
Člani Sveta staršev vprašajo in hkrati naprošajo predsednika za še eno zadnjo sejo Sveta 
staršev. Predsednik odgovori, da jih bo obvestil, tudi po dogovoru z g. ravnateljem.  
 
Dnevni red je bil izčrpan. 2. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.12 uri. 
 
 
 
 
 
    Zapisnik zapisala:                                                        Predsednik Sveta staršev:    
   
Nataša Golob Bračko                                                             Boštjan Kolednik  
   


