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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 torek, 13. oktobra 2015, 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, Tomaž Horvat, predstavnik 
5. c, Melita Čeh, predstavnica 6. a, Alenka Cvetkovič, predstavnica 6. b, Jerica Golob 
Peterka, predstavnica 6. c, Irena Sovec, predstavnica 7. b, Manuela Elbl, predstavnica 8. a, 
Natalija Stajnko, predstavnica 8. b, Karmen Klemenčič, predstavnica 9. a, Vera Šinko, 
predstavnica 9. b, Irena Ferlan, predstavnica 9. c, Jasmina Vodovnik, predstavnica NIS in  
Štefan Trstenjak, predstavnik PPVI. 
Prisotnih 24 članov. 
 
Svojo odsotnost sta opravičila Sergej Vogrin, predstavnik 3. b in Danica Cigula Kaučič, 
predstavnica 7. a 
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. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti. 
2. Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 2015/16 – ravnatelj. 
3. Pristojnosti sveta staršev (35. člen odloka). 
4. Poslovnik sveta staršev na OŠ Gornja Radgona. 
5. Izvolitev predsednika/ce in namestnika/ce  predsednika/ predsednice ter sekretarja/ke  
sveta staršev. 
 

**************** 
6. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2014/15 (9. 6. 2015) 
7. Nadomestne volitve enega člana iz svet staršev v svet šole. 
8. Imenovanje nadomestnega člana  sveta staršev za člane Upravnega odbora Šolskega 
sklada. 
9. Imenovanje dveh članov sveta staršev v Odbor za pripravo jedilnikov. 
10. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15.  
11. Publikacija in Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16. 
12. Razno:  
    - predlog prispevkov za posamezna učna gradiva in za abonmaje,  
    - šolski otroški parlament in 11. 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 
24 od 26 izvoljenih članov Sveta staršev za šolsko leto 2015/16 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 2015/16. 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 OŠ Gornja Radgona 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 ter zapisnikarja, je Svet staršev potrdil kandidate in sta bila sprejeta 
 
SKLEP 1/1: 
Za predsednico sveta staršev OŠ Gornja Radgona je soglasno izvoljena Irena Ferlan. Za 
namestnika predsednice sveta staršev OŠ Gornja Radgona je bil soglasno izvoljen Ervin 
Kapun.  
 
SKLEP 1/2: 
Za zapisnikarja je soglasno imenovana Nataša Golob Bračko. 
Ravnatelj čestita vsem izvoljenim in preda vodenje seje predsednici sveta staršev Ireni 
Ferlan. 
 
AD6 
Predsednica sveta staršev Irena Ferlan predstavi zapisnik iz 3. seje sveta staršev (šolsko leto 
2014/15; 9. 6. 2015). Ravnatelj se vsem prisotnim opraviči za zamudo zadnjega zapisnika in 
pove, da bo objavljen na spletni strani šole. Nataša Golob Bračko, predstavnica 2. b opomni, 
da ni bila prisotna na 3. seji sveta staršev z opravičilom. Natalija Stajnko, predstavnica 7. b 
pa opomni, da je bila prisotna, vendar ni bila zapisana v zapisniku. Ravnatelj pove, da 
spremembo uredimo in se zapisnik popravi. 
 
SKLEP 1/3: 
Z dvigom rok, se zapisnik 3. Seje Sveta staršev z dnem 9.6.2015, soglasno potrdi. 
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AD7 
Predsednica Irena Ferlan preda vsem prisotnim besedo za predloge izvolitve novega člana iz  
sveta staršev v svet šole, ker prejšnji član Mitja Ficko ni več član sveta staršev. Alenka 
Cvetkovič, predstavnica 6. b, prosi, da se tudi namesto nje izvoli nov član sveta šole. 
Ravnatelj predlaga in da v razmislek predlog za Sašo Bezjak, predstavnico 5. b in za Simona 
Štrakla, predstavnika 1. c . Predsednica vpraša, ali se oba predlagana kandidata strinjata s 
predlogom in oba sprejmeta kandidaturo.  
 
SKLEP 1/4: 
Z dvigom rok, vsi prisotni, soglasno potrdijo oba novo izvoljena člana sveta staršev v svet 
šole, in sicer: Simon Štrakl, predstavnik 1. c in Saša Bezjak, predstavnica 5. b. 
 
AD8 
Imenovanje nadomestnega člana svet staršev za člana Upravnega odbora Šolskega sklada 
prevzame ravnatelj in pove, da je Mojca Marovič bila članica v šol. letu 2014/15 in da v 
šolskem letu 2015/16 ni več članica sveta staršev, zato predlaga Branka Kocbeka, 
predstavnika 1. a.  Predsednica vpraša Branka Kocbeka, če predlog sprejme in le ta potrdi. 
 
SKLEP 1/5: 
Z dvigom rok vsi prisotni soglasno potrdijo Branka Kocbeka za člana Upravnega odbora 
Šolskega sklada za šolsko leto 2015/16. 
 
AD9 
Predsednica pove, da je potrebno novo imenovanje dveh članov sveta staršev v Odbor za 
pripravo jedilnikov. Ravnatelj pove, da se v prejšnjem šolskem letu Odbor žal ni sestal in se 
bo v tem šolskem letu ter predlaga, da ostaneta člana Tomaž Horvat, predstavnik 5. c in 
Lidija Čagran, predstavnica 3. a. Oba sprejmeta kandidaturo in predsednica preda vsem 
ostalim članom besedo. Drugih predlogov ni bilo. 
 
SKLEP 1/6: 
Z dvigom rok, vsi prisotni soglasno potrdijo oba člana Odbora za pripravo jedilnikov 
Tomaža Horvata, predstavnika 5. c in Lidijo Čagran, predstavnico 3. a. 
 
AD10 
Predsednica preda besedo ravnatelju, da poda poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 
za šolsko leto 2014/15. Ravnatelj se zahvali in nadaljuje predstavitev preko projektorja ter 
pove, da je Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 poslal 
vsem predstavnikom sveta staršev preko elektronske pošte s priloženo povezavo do le tega. 
Po nazorni predstaviti ravnatelj da besedo članom sveta staršev in predlaga razpravo. Ker 
razprave ni, se sprejme 
 
SKLEP 1/7: 
Z dvigom rok, vsi prisotni soglasno potrdijo Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 
za šolsko leto 2014/15. 
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AD11 
Predsednica Irena Ferlan preda besedo ravnatelju, da predstavi Publikacijo in Letni delovni 
načrt šole za šolsko leto 2015/16. Ravnatelj se zahvali in najprej naproša, naj starši 
pregledajo celotno Publikacijo skupaj s svojimi otroci. Nato nazorno predstavi celotno 
Publikacijo in pove, da je le ta objavljena na spletni strani šole.  
 
Ravnatelj še posebej predstavi: 
- šolsko skupnost, kjer je letošnja tema Pasti mladostništva;  
- šolski koledar, ki je na spletni strani šole, se sproti dopolnjuje, 
- spremembe v Publikaciji, ki so nastale po tisku izdaje, 
- kako se učenci pri določenih predmetih delijo v skupine je zapisan na 24. strani, 
- dneve različnih dejavnosti, ki so že določeni skozi celo šolsko leto 2015/16, 
- da so pri objavah prisotni devetošolci, saj tako bolj motivira učence k poslušanju objav,  
- valeto devetošolcev, ki je pomembna zaključna slovesnost po končani osnovni šoli, 
- omeni Noč branja na šoli, ko učenci prespijo na šoli, 
- predstavi interesne dejavnosti (mentorje, dan, uro in prostor izvajanja, 
- omeni štiri šole v naravi in zaključno ekskurzijo za devetošolce v Gardaland 
- jutranje varstvo mora šola za učence za 1. razreda obvezno organizirati, naša šola daje 
možnost  brezplačnega jutranjega varstva tudi za učence 2. in 3. razreda, vendar je za njih 
potrebno naročilo zajtrka, ki se plača po veljavnem šolskem ceniku. 
- pri obogatitvenem programu  v višjih razredih je letos dan poudarek predmetom: fizika, 
nemščina, angleščina in likovna umetnost. 
 
Ravnatelj preda besedo pomočnici Nadi Žitek, ki pove, da smo starši vezni člen med otroci 
in šolo. Omeni tudi, da sta danes, na dan 1. seje sveta staršev potekali dve predavanji za 
starše in pogovorne ure med oddelki. Pomočnica ravnatelja naproša, da starši izkoristijo 
individualne mesečne pogovorne ure, prav tako pove, da imajo učitelji pogovorne ure tudi v 
dopoldanskem času in da se jih naj brez zadržkov udeležujemo.  
 
Ravnatelj se pridružuje besedam pomočnice Nade Žitek in hkrati omeni, da imajo tudi 
učenci možnost pogovornih ur z učitelji. 
-  sodelovanja na državni  in občinski ravni in pove, da je sodelovanje uspešno, 
- sodelujemo na vseh tekmovanjih in spremljamo uspešnost učencev,  
- omeni nov projekt podjetja Reflex, kjer sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda,  
- predstavi nadstandardne programe, 
- sodelovanje z Zdravstvenim domom Gornja Radgona, ki izvaja dveurne delavnice za vse 
oddelke na šoli, katere financira Ministrstvo za zdravje. 
 
Ravnatelj se zahvali za poslušnost in preda besedo predsednici, ki daje predstavljeno gradivo 
v razpravo. Ker razprave ni, prosi za potrditev z dvigom rok. 
 
SKLEP 1/8: 
Z dvigom rok, vsi prisotni člani soglasno potrjujejo vsebino publikacijo in Letni delovni 
načrt za šolsko leto 2015/16. 
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AD12 
I) Predsednica preda besedo ravnatelju, da poda za predloge  prispevkov za posamezna učna 
gradiva in za abonmaje. Ravnatelj jih predstavi  ter predlaga potrditev, hkrati omeni, da bodo 
prispevki dodani na novembrski položnici šole. 
Z dvigom rok, vsi prisotni člani soglasno potrdijo  
 
SKLEP  1/9: 
Prispevek staršev učencev 6. razreda za nabavo gradiv pri predmetu tehnika in tehnologija je 
6,00 evra in poravnajo v mesecu novembru 2015. 
 
SKLEP  1/10: 
Prispevek staršev učencev 7. razreda za nabavo gradiv pri predmetu tehnika in tehnologija je 
4,00 evre in poravnajo v mesecu novembru 2015. 
 
SKLEP  1/11: 
Prispevek staršev učencev 8. razreda za nabavo gradiv pri predmetu tehnika in tehnologija je 
6,00 evra in poravnajo v mesecu novembru 2015. 
 
SKLEP  1/12: 
Prispevek staršev učencev 6., 7., 8. in 9. razreda  za nabavo materialov pri predmetu likovna 
umetnost je 10,00 evrov in poravnajo v mesecu decembru 2015. 
 
SKLEP  1/13: 
Prispevek staršev učencev od 1. do 4. razreda in PŠ za 5 predstav, ki se bodo odigrale v avli 
šole, je 6,40 evra.  Strošek abonmaja starši poravnajo v mesecu novembru 2015. 
 
 
II) Ravnatelj nazorno predstavi šolski parlament in otroško vlado preko projektorja in 
prikaže, da si lahko vsak prebere in ogleda predstavitev na spletni strani šole. Hkrati omeni, 
da je spletna stran v obdelavi in bo kmalu na voljo prenovljena spletna stran OŠ Gornja 
Radgona ter se zahvali za poslušnost in preda besedo predsednici. 
 
AD13 
Predsednica preda besedo članom sveta staršev.  
 
Predstavnica  5. a, Andreja Čufar vpraša, kaj pomenijo posredni stroški na položnici za šolo 
v naravi na Debeli rtič. Vprašanju se pridružuje predstavnik 5. c Tomaž Horvat. Omenita 
tudi, da se jim malica za na pot v vrednosti 3 evre, staršem ni zdela primerna za takšno 
vrednost. Ravnatelj odgovori, da so posredni stroški, del stroškov spremljajočih učiteljev. 
Pomočnica ravnatelja odgovori,da se zahvaljuje za pripombo nad neprimerno malico za na 
pot, da bo pripombo predala naprej in sama preverila vrednost te malice. Oba predstavnika 
se zahvalita za odgovor in hkrati povesta, da pa so otroci bili zelo zadovoljni s prehrano na 
Debelem rtiču. 
Predstavnica 6. a, Melita Čeh vpraša, če se lahko uredi prevoz G. Radgona – Črešnjevci – 
Zbigovci – Lastomerci isto kot lani. Ravnatelj odgovori, da so dobili iz strani Občine G. 
Radgona, da se nekateri prevozi ukinejo ter da je za učence, zagotovljeni prostor, kjer lahko 
počakajo. Hkrati omeni, da je zadevo poskuša reševati. 
Predstavnica 6. a, Melita Čeh pove, da starši prosijo, če se zmanjša teža šolskih torb učenk in 
predlagajo, da se berila in določeni zvezki pustijo v šoli, saj so predvsem deklice drobne in 
nosijo domov težke torbe.  
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K problematiki se pridruži predstavnica 6. c Jerica Golob Peterka in naproša, da se učiteljem 
še enkrat pove, da učencem povejo, kdaj potrebujejo kateri učbenik. Ravnatelj odgovori, da 
učitelji vnaprej najavijo učencem, kdaj potrebujejo kateri učbenik in da bo preveril pri 
posameznih učiteljih. 
Predstavnica 8. b, Natalija Stajnko predlaga, da bi seje Sveta staršev potekale kateri drugi 
dan in ne na dan pogovornih ur. Ravnatelj odgovori, da ravno zato, da ne bi obremenjeval 
člane sveta staršev še kateri drugi dan, zato združi pogovorne in seje sveta staršev na isti dan. 
Predstavnik 1. b, Vito Kraner vpraša, kako naj poda obvestila in zapisnik staršem njihovega 
razreda. Ravnatelj odgovori, pridružijo se tudi ostali člani, da naj zbere elektronske naslove 
staršev, da pa bo zapisnik objavljen tudi na spletu šole. 
Predstavnik 4. c, Ervin Kapun pove, da starši sprašujejo in pritožujejo, da se učenci ne 
morejo udeležiti želenih krožkov v šoli zaradi urnika, ker imajo istočasno nekatere 
neobvezne izbirne predmete. K vprašanju se pridružuje predstavnica 5. a, Andreja Čufar. 
Ravnatelj odgovori, da žal se vseh želj ne da uresničiti in se zaveda, da se učenci udeležujejo 
številnih krožkov in interesnih dejavnosti.  
Predstavnica 3. a, Lidija Čagran pohvali učitelja Damjana Sovca in pove izjavo otrok: »da ni 
noben učitelj v primerjavi z njim«. Ravnatelj se zahvali za pohvalo. 
Predstavnik PPVI,  Štefan Trstenjak omeni odlično ekskurzijo v Slovensko Bistrico na ogled 
podobne šole z učenci s prilagojenim programom, kjer so bili vsi navdušeni in presenečeni 
nad opremo prilagojeno učencem, da hodi na šolo 2x tedensko delovna terapevtka, ki dela z  
otroci. Zato sprašuje v imenu staršev ali je kakšna možnost v minimalni obliki za pridobitev 
opreme v telovadnici namenjena njihovim otrokom za lažje gibanje in boljšo motivacijo. 
Hkrati Štefan Trstenjak predlaga ogled te šole tudi vodstvu šole OŠ G. Radgona.  Ravnatelj 
se zahvali in pove, da je šola v Slov. Bistrici samostojna šola namenjena le tem učencem ter 
da na šoli OŠ G. Radgona ni prostora za dodatno opremo. Ravnatelj upa na dodatne prostore 
in tudi na novo športno dvorano, hkrati pove, da se bodo potrudili kaj urediti. 
Ravnatelj omeni predlog predstavnika 3. b, Sergeja Vogrina, ki je opravičeno odsoten, da 
starši sprašujejo, če se lahko vzamejo njihove  učence zraven k verouku. Ravnatelj omeni, 
da, če starši res ne morejo odpeljati otroka, da lahko gre zraven, ko gredo spremljevalci po 
učence 1. razreda. 
Predstavnica 9. c, Irena Ferlan – predsednica sveta staršev, pove navdušenost učencev nad 
zaključno ekskurzijo devetošolcev v Gardaland in tudi upa, da bodo končni rezultati 
devetošolcev dobri. Pove tudi, da naj šola deluje še naprej tako dobro in se zahvaljuje šoli za 
posluh do učencev in do staršev. 
 
Dnevni red je bil izčrpan. Seja svet staršev je bila zaključena ob 19.04. 
 
 
Zapisnik zapisali:        Ravnatelj šole:   Predsednica sveta staršev: 
Nada Žitek in 
Nataša Golob Bračko  Dušan Zagorc    Irena Ferlan 


