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ZAPISNIK 
3. SEJE SVETA STARŠEV OŠ GORNJA RADGONA V ŠOLSKEM 

LETU 2018/19 
KI JE POTEKALA V TOREK, 10. junija 2019, OB 17.00 

 
Dnevni red: 
 
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev (1. 4. 2019) – Manja Rozmarič 
3. Pisno soglasje za nabavo delovnih zvezkov za posamezni razred za šolsko leto 2019/20 
    - ravnatelj Dejan Kokol  
4. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta staršev 
5. Razno 
 

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

- članice in člani sveta staršev OŠ Gornja Radgona:  
Renata Gjürič 1. a, Alenka Stolnik 1. b, Dani Šmid 2. a, Anja Gomboši 3. a, Matic Rues 3. b, 
Matej Hafner 3. c, Vito Kraner 4. b, Manja Rozmarič 4. c, Nataša Vodan 5. a, Nataša Golob 
Bračko 5. c,, Lidija Čagran 6. a, Barbara Žnidarič 6. b, Mihaela Šarkanj 7. b in Ervin Kapun 7. 
c., Jerica Golob Peterka 9. c, Renata Jakič-nadomeščala člana v svetu staršev. 

- Dejan Kokol, ravnatelj. 
Opravičeno odsotni:  

- Ivona Kovačič 2. b, Diana Oman 2. c, Barbara Senekovič 5. b, Petra Lehko 7. a, Manuela Elbl 
8. b, Robertto Bevk PŠ PPVI, in Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja. 

Odsotni:  
- Marija Basarič 1. c, Boštjan Kolednik 4. a, Smiljan Benko 8. a, Miroslav Starman 9. a, Alenka 

Cvetkovič 9. b in Natalija Kotar PŠ NIS. 
Predsednik sveta staršev Ervin Kapun pozdravi vse prisotne, poda opravičila odsotnosti članov sveta 
staršev in predstavi dnevni red 3. seje. Prisotne pozdravi tudi ravnatelj. 
 
SKLEP 1: Vsi prisotni so soglasno potrdili dnevni red. 

 
K 2) Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev (1. 4. 2019) – Manja Rozmarič 
Predsednik, Ervin Kapun prebere poudarke iz zapisnika 2. seje sveta staršev, ki so ga člani sveta 
staršev dobili v branje in potrdili že po elektronski pošti. 
 
SKLEP 2: Vsi prisotni člani sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 2. seje sveta staršev z dvigom 

rok. 
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K 3) Pisno soglasje za nabavo delovnih zvezkov za posamezni razred za šolsko leto 2019/20 
    - ravnatelj Dejan Kokol  
Ravnatelj pozdravi prisotne in pojasni stališče in ukrepe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
da bo že v tem šolskem letu ministrstvo plačalo učbenike za 2. razred in potem v naslednjih letih še za 
3. razred in tako naprej. 
Vsi učitelji na OŠ posameznih predmetih uporabljajo enake učbenike. Na prejšnji seji je bil sprejet 
sklep o uporabi delovnih zvezkov.  
Opravi se pregled seznama učbenikov (tudi podružnične šole) po razredih in se ugotavlja naslednje: 

- sprememba je v 3., 6. in 8. razredu glede na prejšnje šolsko leto. 
 
Odprta je razprava. 

 6.a:  
Ali lahko učitelj dela brez določenega delovnega zvezka oz. ali lahko posamezni učitelj samostojno 
odloča o uporabi določenega delovnega zvezka ? 
Ravnatelj pojasni, da to ni mogoče. Ne sme se razumeti, da je cilj domačih nalog izpolnjevanje 
delovnih zvezkov. 

 9. c: 
Se ne strinja, da je uporaba delovnih zvezkov vedno smiselna in nujno potrebna.  
Pove, da se v prvem triletju ne prakticira uporaba delovnega zvezka za tuj jezik. 
Ravnatelj pojasni, da je njegova primarna naloga, da usmerja in vodi in ne posega v učni proces. 
 

 7.c: 
Pojasni, da dela z delovnimi listi ne podpira, ker po njegovem delajo samo zmedo. 
Smatra, da recimo delovni zvezek samo za vizualizacijo predmetov ni smiseln saj so učilnice 
opremljene z računalniki in projektorji.  
Ugotavlja, da gre trend v to smer, da bi starši lahko sooblikovali seznam učnega gradiva ali prejeli vsaj 
podrobnejša pojasnila o potrebi določenih delavnih zvezkov in predlaga, da se naslednje leto vsaj en 
teden prej opravi razprava o tem še pred sejo sveta staršev s čimer se strinja tudi ravnatelj in pojasni, 
da se bo drugo leto izvedlo to na tak način. 

 5. c: 
Pojasni, da v kolikor svet ne bi potrdil oz. dal soglasja se ta seznam kljub temu potrdi oz. potrditev ni 
pogoj in se seznam vsekakor uporabi. 
 

SKLEP 3: 

Svet staršev je na svoji redni 3. seji sveta staršev, dne 10. 6. 2019, potrdil pisno soglasje za nabavo 

delovnih zvezkov (tudi podružnične šole) za posamezni razred za šolsko leto 2019/20  in sklenil, da 

se naslednje leto vsaj en teden prej opravi razprava o tem še pred sejo sveta staršev. 
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K 4) Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta staršev 
 7.b  

Predstavnica ravnatelju postavi vprašanje v zvezi s pooblastili učiteljice, da med poukom razpravlja 
kaj so primerna oblačila za v šolo in kaj ne. Kdo postavi mejo primernosti, da potem namesto učne 
snovi učiteljica izpostavi posamezne učence pred celim razredom in jih ošteje o neprimernosti oblačil.  
Mislim, da na ta račun trpi učna snov. Starši opažajo, da se otroke predalčka, kaj so povedali tudi 
učenci in da pri določenih predmetih je zelo težko dobiti dobro oceno. 
 
Predstavnica skupine staršev Renata Jakič, predstavi dopis skupine staršev 8. razreda z dne 4.6.2019 
(priloga), ki je bil naslovljen na ravnatelja OŠ Gornja Radgona. Pričakujejo, da se bodo zadeve na 
katere opozarjajo premaknile naprej in se bo ustrezno ukrepalo.  
Ravnatelj pojasni določena svoja stališča povezana z dopisom z dne 4.6.2019, skupine staršev 8. 
razreda in pojasni, da jih bo skupaj z odgovori učiteljev podal pisno (priloga). 
 
SKLEP 4: 

Predsedujoči ugotavlja, da se je svet staršev seznanil z dopisom skupine staršev 8. razreda in ustnim 

pojasnilom ravnatelja ter da sta dopis z dne 4.6.2019 skupine staršev 8. razreda in pisni odgovor 

ravnatelja sestavni del tega zapisnika. 

 
K 5) Razno 
Odprta je razprava o mešanju razredov za katero pa se soglasno ugotavlja, da je v določenih razredih 
smiselna, če ne že nujno potrebna. 
Predsednik sveta staršev seznani prisotne o valeti in poudari, da se posebej ne izpostavlja samo 
najboljše učence. 
Ker drugih priglasitev ni bilo, se je predsednik sveta staršev vsem zahvalil in zaključil sejo. 
 
Seja je bila končana ob 19:55 uri. 
 
 
PRILOGE: 

1. Dopis skupine staršev 8. razreda z dne 4.6.2019. 
2. Pojasnilo oz. odgovor ravnatelja na dopis z dne 4.6.2019, skupine staršev 8. razreda. 

 
 
 
 
Zapisal: Vito Kraner      Ravnatelj: Dejan Kokol 
        Predsednik sveta staršev: Ervin Kapun 
 
 
 
 


