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Šolsko leto 2020/21 
Datum: 30.9.2020 
 

                    ZAPISNIK 
6. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 
ki je bila v torek, 29. septembra 2020, ob 14.30 v 

 veliki zbornici šole 
 
Sklicateljica 6. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednica Silva Vračko. 
 
PRISOTNI:  

• Martina Olaj, Silva Vračko, Nuša Zagorc, Lea Lihtenvalner in Boris Gosak (predstavniki zaposlenih 
OŠ Gornja Radgona); 

• Ksenija Kovač in Ervin Kapun (predstavnika staršev);  

• Tomaž Munda, Vladimir Mauko in Suzana Bračič Arcet (predstavniki Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

• Robertto Bevk (predstavnik staršev) 
 
OSTALI PRISOTNI:  
 

• Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 
Vabljena na sejo: 

• Dejan Kokol, ravnatelj šole  

• Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 
 
ZAPISNIK PIŠE: Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 
Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica sveta šole je pozdravila člane, poseben pozdrav je namenila novoimenovanim članom s 
strani predstavnikov staršev. V nadaljevanju je predstavila dnevni red. 
 
Dnevni red: 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Ugotovitveni sklep o imenovanju treh predstavnikov sveta staršev v svet zavoda 
3. Izvolitev namestnika/ce predsednice sveta šole 
4. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta šole (6. 7. 2020) 
5. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/20 
6. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/21 
7. Ceniki za šolsko leto 2020/21 (prehrana, uporaba šol. prostorov) 
8. Vzgojni načrt OŠ Gornja Radgona 
9. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
10. Razno 

 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red. 
 
(Priloga 1: Vabilo na 6. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v torek, 29. 9. 2020)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
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Ad 2) Ugotovitveni sklep o imenovanju treh predstavnikov sveta staršev v svet zavoda 
 
Predsednica sveta šole je člane seznanila z ugotovitvenim sklepom o imenovanju treh predstavnikov 
staršev v Svet Osnovne šole Gornja Radgona, z dne 22. 9. 2020. Predstavniki staršev v svetu šole so 
Ksenija Kovač, Ervin Kapun in Robertto Bevk. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so se seznanili z ugotovitvenim sklepom o imenovanju treh predstavnikov 
staršev v Svet OŠ Gornja Radgona. 
 
(Priloga 3: Sklep o imenovanju treh predstavnikov staršev v Svet OŠ Gornja Radgona) 
 
 
Ad3) Izvolitev namestnika/ce predsednice sveta šole 
 
Predsednica sveta šole je člane sveta seznanila, da je potrebno izvoliti namestnika oz. namestnico. 
Prišlo je do spremembe pri predstavnikih Občine Gornja Radgona. Članico Inge Ivanek, ki je bila do 
zamenjave namestnica predsednice, je s 6. 5. 2020, zamenjal Vladimir Mauko.  
Podal se je predlog, da se za namestnico izvoli Suzano Bračič Arcet, ki je predlog sprejela. Člani so z 
javnim glasovanjem soglasno potrdili za namestnico predsednice, Suzano Bračič Arcet. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili, da je namestnica predsednice Sveta šole Gornja 
Radgona, Suzana Bračič Arcet. 
 
 
Ad 4) Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta šole (6. 7. 2020) 
 
Zapisnik 5. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti z vabilom. 
Sklepe 5. seje sveta šole je podala predsednica Silva Vračko. 
 
Sklep št. 4: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 5. seje sveta šole z dne 6. 7. 2020. 
 
(Priloga 4: Zapisnik 5. seje sveta šole z dne 6. 7. 2020) 
 
Ad5) Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/20 
 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 je predstavila pomočnica 
ravnatelja, Sonja Muršec. Izpostavila je bistvene vsebinske poudarke, dogodke in rezultate v minulem 
šolskem letu, ki so bili zaradi razglašene epidemije in posledično tudi zaprtja šol od 16. marca do 17. 
maja, okrnjeni. Zaradi epidemije se niso izvedle vse predvidene šole v naravi in tudi ne državna 
tekmovanja, razen državno tekmovanje pri predmetu kemija. Predstavila je podatke in poročilo ZD 
Gornja Radgona o opravljenih sistematskih pregledih, delo z nadarjenimi učenci, socialno 
problematiko učencev, vpis in sprejem šolskih novincev, šolske prevoze, sodelovanje s starši, 
sodelovanje z zunanjimi institucijami.  
 
Predsednica se je zahvalila za predstavljeno poročilo in odprla razpravo. 
 
V. M. je izpostavil podatke, ki so navedeni v poročilu ZD Gornja Radgona o sistematskih pregledih. 
Podatki so zaskrbljujoči. Veliko otrok je slabo prehranjenih. Spraševal se je, kaj lahko naredi šola v tej 
smeri in kaj lahko naredijo starši, da bi se otroci bolj zdravo prehranjevali. 
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Predsednica sveta je odgovorila in zaključila, da je naloga vseh, tako staršev, učiteljev in tudi učencev, 
da poskrbimo za zdravo prehranjevanje otrok in za veliko gibanja. 
 
Sklep št. 5: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šol. 
l. 2019/20. 
 
(Priloga 5: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/20, v pogled v 
tajništvu šole)  
 
 
Ad6) Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/21 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21 je predstavil ravnatelj šole. Podal je bistvene vsebinske 
poudarke, podatke in dogodke v tem šolskem letu. Na OŠ Gornja Radgona je to leto vpisanih 568 
učencev, od tega 543 učencev obiskuje MŠ in 25 učencev PŠ.  
To šolsko leto je predvidenih pet šol v naravi, in sicer v 5., 6., 7. in 8. razredu, prav tako pa tudi za 
učence Podružnične šole dr. Janka Šlebingerja.  
Objavljen je koledar NPZ-ja. Lani se zaradi epidemije NPZ ni izvedel, to leto bo izvedba po planiranem 
koledarju. V 9. razredu je to šolsko leto tretji predmet biologija. Prav tako se je v že v 4. razredu 
izvedlo pretestiranje iz NPZ pri matematiki in slovenščini. Tudi v tem šolskem letu se nadaljujejo 
številni projekti: Zdrava šola, Ekošola, Kulturna šola, Mala šola lončarstva, Mala impro šola, Dobrobit 
živali, Korak k sončku in novost v tem šolskem letu projekt Erasmus+. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 6: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21. 
 
(Priloga 6: Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/21, v pogled v tajništvu šole)  
 
 
Ad7) Ceniki za šolsko leto 2020/21 (prehrana, uporaba šol. prostorov) 
 
Predlog cenika za šolsko leto 2020/21 je predstavil ravnatelj. Cena prehrane ostaja nespremenjena, 
zaenkrat tudi cena dietnih obrokov. Cena najema prostorov pa se je nekoliko spremenila na osnovi 
višjih stroškov upravljanja. Ravnatelj je člane sveta šole seznanil z novimi okoliščinami uporabe male 
telovadnice za zunanje uporabnike. Šola ima težave z zagotovitvijo garderobe za preoblačenje in 
uporabo sanitarij zaradi gradnje večnamenske športne dvorane.  
 
Razprava: 
 
Člani sveta šole glede na predstavljen predlog ravnatelja podali nov predlog cene za uporabo 
večnamenskega prostora – avle. Cena najema uporabe večnamenskega prostora – avle, se popravi, in 
sicer na 50€/šolsko uro. Glede uporabe male telovadnice za zunanje uporabnike so se strinjali z 
ravnateljem, da so pogoji uporabe neustrezni.  
 
Sklep št.7: Člani sveta šole so soglasno sprejeli, da se mala telovadnica v šol. l. 2020/21, zaradi 
neustreznih prostorskih pogojev uporabe in zaradi gradbenih del ob izgradnji večnamenske športne 
dvorane, ne namenja zunanjim uporabnikom v uporabo. 
 
Sklep št.8: Člani sveta šole so soglasno potrdili cenik za šolsko leto 2020/21.  
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Sklep št. 9: Člani sveta šole so soglasno potrdili, da lahko ravnatelj z najemnikom/uporabnikom 
šolskih prostorov pogodbeno dogovori individualno ceno uporabe prostorov. 
 
(Priloga 7: Ceniki za šolsko leto 2020/21)  
 
Ad8) Vzgojni načrt OŠ Gornja Radgona 
 
Vzgojni načrt je bil poslan vsem članom po e-pošti. Predstavil ga je ravnatelj. 
 
Sklep št. 10: Člani sveta šole so soglasno potrdili Vzgojni načrt OŠ Gornja Radgona. 
 
(Priloga 8: Vzgojni načrt OŠ Gornja Radgona, v pogled v tajništvu šole)  
 
 
Ad9) Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šole 
 
Predsednica je predala besedo članom. 
 
K. K. je izpostavila potrebo organiziranega jutranjega varstva za učence 2. razreda v učilnici, ne v 
garderobi. Ker gre za nadstandardno storitev, prosi in apelira na predstavnike Občine Gornja 
Radgona, da se storitev plača iz občinskega proračuna. Zahvalila se je vodstvu šole in računovodkinji 
za izračun cene za učitelja, ki bi izvajal jutranje varstvo. Podala je informacijo, da je bila na začetku 
septembra zainteresiranost za jutranje varstvo za 18 učencev, po izračunu cene pa le za 7 učencev.  
 
Ravnatelj je povedal, da se lahko vsi učenci od 2. razreda do 5. razreda do 7.00 vključijo v jutranje 
varstvo v 1. razredu. Od 7.00 dalje so v garderobi. Vsak dan je v garderobi dežurni učitelj. Jutranjega 
varstva od 2.razreda do 5. razreda se kot nadstandardno storitev to šolsko leto ni organiziralo zaradi 
covid-a in ukrepov NIJZ-a, saj se razredi ne smejo združevati. Od 7.30 potekajo tudi različne interesne 
dejavnosti, v katere se lahko učenci vključijo. 
 
Sklep št. 11: Predstavniki staršev pridobijo informacijo o dejanski potrebi po zagotovitvi jutranjega 
varstva v 2. in 3. razredu. Za 2. razred pridobi podatek Ksenija Kovič, za 3. razred pridobi informacijo 
Ervin Kapun. Po pridobitvi podatkov, predsednik sveta staršev naslovi vlogo za plačilo učitelja za 
izvajanje nadstandardne storitve jutranjega varstva v 2. in 3. razredu, na Občino Gornja Radgona. 
 
Ad10) Razno 
 
Članica N. Z. je predala predsednici in ravnatelju odstopno izjavo kot članica v Svetu Osnovne šole 
Gornja Radgona. S 1. 10. 2020 je namreč imenovana za 2. pomočnico ravnatelja. 
 
Ravnatelj Dejan Kokol je obvestil člane, da se bodo za nadomestnega člana v zavodu izvedle 
nadomestne volitve. 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 17.05. 
 
 

 
Zapisnik napisala:      Predsednica sveta šole: 
Janja Križan Sarjaš      Silva Vračko 
         


