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Šolsko leto 2018/19Šolsko leto 2018/19Šolsko leto 2018/19Šolsko leto 2018/19    
Datum: 28Datum: 28Datum: 28Datum: 28. . . . 9. 20189. 20189. 20189. 2018    
    
    

ZAPISNIK ZAPISNIK ZAPISNIK ZAPISNIK     
15151515. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA,. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA,. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA,. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA,    

ki je bila v četrtek, 27. septembraki je bila v četrtek, 27. septembraki je bila v četrtek, 27. septembraki je bila v četrtek, 27. septembra        2017, ob 14.302017, ob 14.302017, ob 14.302017, ob 14.30    v zborniciv zborniciv zborniciv zbornici    
    Osnovne šole Gornja RadgonaOsnovne šole Gornja RadgonaOsnovne šole Gornja RadgonaOsnovne šole Gornja Radgona    

 
Sklicatelj 15. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednik sveta šole, Boris Gosak. 
 
PRISOTNI:  

 Marinka Kolarič, Andreja Herzog, Milena Dvoršak, Jasna Zabrič in Boris Gosak (predstavniki 
delavcev OŠ Gornja Radgona in PŠ Gornja Radgona); 

 Robertto Bevk (predstavnik staršev);  

 Inge Ivanek, Irena Dresler in Boštjan Flegar (predstavniki Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

 Barbara Senekovič in Boštjan Kolednik 
 
OSTALI PRISOTNI:  
 

 Janja Križan Sarjaš, poslovna sekretarka šole 
 

Vabljena na sejo: 

 Dejan Kokol, ravnatelj šole  

 Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 
 
ZAPISNIK PIŠE: Janja Križan Sarjaš, poslovna sekretarka 
    
Ad 1)Ad 1)Ad 1)Ad 1)    Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega redaOtvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega redaOtvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega redaOtvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda    
 
Predsednik Sveta šole je pozdravil vse prisotne člane. V nadaljevanju je predstavil 
 
Dnevni red:Dnevni red:Dnevni red:Dnevni red:    
1.1.1.1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in spOtvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in spOtvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in spOtvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega redarejem dnevnega redarejem dnevnega redarejem dnevnega reda    
2.2.2.2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole (6. 3. 2018)Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole (6. 3. 2018)Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole (6. 3. 2018)Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole (6. 3. 2018)    
3.3.3.3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18    
4.4.4.4. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19    
5.5.5.5. Rebalans finančnega načrta za leto 2018Rebalans finančnega načrta za leto 2018Rebalans finančnega načrta za leto 2018Rebalans finančnega načrta za leto 2018    
6.6.6.6. Pobude, Pobude, Pobude, Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šolevprašanja in predlogi članov sveta šolevprašanja in predlogi članov sveta šolevprašanja in predlogi članov sveta šole    
7.7.7.7. RaznoRaznoRaznoRazno    

 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red.Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red.Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red.Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red.    
(Priloga 1 Priloga 1 Priloga 1 Priloga 1 ----    Vabilo na 15. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v četrtek, 27. 9. 2018)  
(Priloga 2:Priloga 2:Priloga 2:Priloga 2: Lista prisotnosti) 
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AAAAd 2) d 2) d 2) d 2) Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole (6. 3. 2018)Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole (6. 3. 2018)Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole (6. 3. 2018)Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta šole (6. 3. 2018)    
    
Zapisnik 14. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti. 
 
Sklepe 14. seje sveta šole je podal predsednik Boris Gosak. 
 
SSSSklep št. 2: klep št. 2: klep št. 2: klep št. 2: Člani sveta šole soČlani sveta šole soČlani sveta šole soČlani sveta šole so    soglasnosoglasnosoglasnosoglasno    potrdipotrdipotrdipotrdili zapisnik 14li zapisnik 14li zapisnik 14li zapisnik 14. seje s. seje s. seje s. seje sveta šole iz dneveta šole iz dneveta šole iz dneveta šole iz dne    6. 3. 20186. 3. 20186. 3. 20186. 3. 2018....    
    
(Priloga 3Priloga 3Priloga 3Priloga 3    - Zapisnik 14. seje sveta šole iz dne, 6. 3. 2018)  

 
Ad 3) Ad 3) Ad 3) Ad 3) Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18    
    
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 je predstavila 
pomočnica ravnatelja šole. Izpostavila je bistvene dogodke in rezultate v minulem šolskem 
letu (ocenjevalna konferenca, učni uspeh, NPZ, plavalni tečaj, šole v narave, tekmovanja, 
bralna značka, knjižnica, šolska skupnost, vpis v srednjo šolo). 
 
Ravnatelj je ob tej priložnosti pohvalil in čestital učencem ter mentorjem, ki so bili uspešni. 
Manj uspešni rezultati so se dosegli pri NPZ-ju. Cilj šole je, da se to spremeni. Rezultati morajo 
biti blizu ali boljši od slovenskega povprečja.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji LetnegaSklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji LetnegaSklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji LetnegaSklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji Letnega    delovnega načrta delovnega načrta delovnega načrta delovnega načrta 
za šol.za šol.za šol.za šol.    lllletoetoetoeto    2017/182017/182017/182017/18....    
 
(Priloga 4Priloga 4Priloga 4Priloga 4    – Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/18)  

    
Ad4) Ad4) Ad4) Ad4) LetLetLetLetni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19ni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19ni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19ni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19    
    
Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 je predstavil ravnatelj šole. Osredotočil se je na 
spremembe v tem šolskem letu. Na OŠ Gornja Radgona je vpisanih 563 učencev, od tega 540 
učencev obiskuje MŠ in 23 učencev PŠ.  
Evalvacija Razvojnega načrta, ki je prejšnje leto bil zasnovan za obdobje 2017 -2022, je bila 
konec šolskega leta 2017/18. Potrebno je nadaljevati na dvigu ravni znanja in razumevanja, 
večji poudarek je potrebno posvetiti bralni pismenosti.  
Nadaljujeta se projekta Zdrava šola in Eko šola.  
Izpostavil je vzgojno problematiko. V prejšnjem šolskem letu se je povečalo število izrečenih 
vzgojnih opominov. Šola je bila že v tem šol. letu primorana ukrepat in izključit učenca iz šole, 
ki se je šolal že 10. leto. 
V prihodnjem letu so nove volitve v Svet šole. V šolskem letu 2018/19 je predsednik Sveta 
staršev g. Ervin Kapun, namestnica je ga. Barbara Senekovič. 
Zahvalil se je vsem občinam, da se je v tem šolskem letu realiziral prevoz za nekatere učence 
PŠ v šolo in iz nje.  
V tem šolskem letu so tri delovne sobote, in sicer 29. 9. 2018, 2. 2. 2019 in 25. 5. 2019. 
Objavljen je koledar NPZ-ja. V 9. razredu je tudi to šolsko leto tretji predmet angleščina oz. 
nemščina. 
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Razprave ni bilo. 
SklepSklepSklepSklep    št. 4št. 4št. 4št. 4: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni d: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni d: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni d: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19elovni načrt za šolsko leto 2018/19elovni načrt za šolsko leto 2018/19elovni načrt za šolsko leto 2018/19....    
 
(Priloga 5Priloga 5Priloga 5Priloga 5    – Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19)  
 

 
Ad6) Ad6) Ad6) Ad6) Rebalans finančnega načrta za leto 2018Rebalans finančnega načrta za leto 2018Rebalans finančnega načrta za leto 2018Rebalans finančnega načrta za leto 2018    
    
Rebalans finančnega načrta je predstavil ravnatelj. Do sprememb je prišlo zaradi prejetih 
evropskih sredstev, in sicer za posodobitev IKT opreme in brezžičnega omrežja. V času 
poletnih počitnic sta se naredili dve novi učilnici na PŠ, potrebna je bila prilagoditev učenki na 
invalidskem vozičku, po šoli je bilo narejeno novo hidrantno omrežje. 
 
Razprave ni bilo. 
 
SklepSklepSklepSklep    št. 5št. 5št. 5št. 5: Člani sveta šole so soglasno potrdili : Člani sveta šole so soglasno potrdili : Člani sveta šole so soglasno potrdili : Člani sveta šole so soglasno potrdili Rebalans finančnega načrta za leto 2018.Rebalans finančnega načrta za leto 2018.Rebalans finančnega načrta za leto 2018.Rebalans finančnega načrta za leto 2018.    
    
Ravnatelj je zaradi vsebine točke razno, predlagal, da se zamenjata t.7 in t.8. 
    
Sklep št.6: Člani sveta šole so pSklep št.6: Člani sveta šole so pSklep št.6: Člani sveta šole so pSklep št.6: Člani sveta šole so potrdili zamenjavo točkotrdili zamenjavo točkotrdili zamenjavo točkotrdili zamenjavo točkeeee    7. in 8.7. in 8.7. in 8.7. in 8.    
 
Ad7) RaznoAd7) RaznoAd7) RaznoAd7) Razno    
    
a)a)a)a) Predsednik Sveta šole OŠ Gornja Radgona je seznanil člane, da je na Svet OŠ Gornja 
Radgona bila iz strani JSKD Gornja Radgona poslana prošnja za brezplačno uporabo prostorov 
na OŠ Gornja Radgona za prireditev Čriček poje. Besedo je predal ravnatelju, ki je predstavil 
zadevo. Pojasnil je, da je v prejšnjem šolskem letu bil sprejet cenik za uporabo šolskih 
prostorov. JSKD Gornja Radgona je prejel račun za prireditev Čriček poje po veljavnem ceniku. 
Poudaril je, da je v to ceno bila vključena priprava malice in čiščenje prostorov ter tudi 
strokovni delavci, ki pomagajo na prireditvi. Ta sredstva so namenjena njim, saj delajo izven 
svojega delovnega časa. Pojasnil je, da se ne strinja, da bi najem prostorov bil v celoti 
brezplačen zaradi že navedenih razlogov. 
 
Razprava: 

- Članica je povedala, da so ljudje bili ogorčeni, saj so bili vključeni otroci. V bodoče, 
ko so vključeni otroci, bi bilo smiselno razmislit o nižjem znesku. 

- Na vprašanje, kako je mogoče, da JSKD-u ostale šole ne zaračunavajo uporabnine, 
je ravnatelj pojasnil, da se v tem primeru gre zgolj za prireditev Čriček poje, ki se 
vsako leto odvija na OŠ Gornja Radgona. 

- Iz strani članice je bilo podano tudi pojasnilo, da je JSKD prejšnja leta sam poskrbel 
za malico nastopajočih in njihovih spremljevalcev, to leto pa je poskrbela šola in to 
tudi zaračunala. 

 
Sklep št. 7Sklep št. 7Sklep št. 7Sklep št. 7: Člani : Člani : Člani : Člani sveta šole so soglasno potrdili, da JSKD Gornja Radgona sveta šole so soglasno potrdili, da JSKD Gornja Radgona sveta šole so soglasno potrdili, da JSKD Gornja Radgona sveta šole so soglasno potrdili, da JSKD Gornja Radgona v prihodnje v prihodnje v prihodnje v prihodnje za za za za 
prireditev Čriček poje poravna enkratni znesek 350,00 prireditev Čriček poje poravna enkratni znesek 350,00 prireditev Čriček poje poravna enkratni znesek 350,00 prireditev Čriček poje poravna enkratni znesek 350,00 €, brez€, brez€, brez€, brez    pripripripripravepravepraveprave    malice v okviru malice v okviru malice v okviru malice v okviru 
organizacijeorganizacijeorganizacijeorganizacije    OŠ Gornja Radgona.OŠ Gornja Radgona.OŠ Gornja Radgona.OŠ Gornja Radgona.    
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b) b) b) b) Ravnatelj šole je članom predstavil cenik uporabe šolskih prostorov. Pojasnil je, da bo 
uporabnina plačljiva za vse uporabnike. Cena uporabnine bo polovična za osnovnošolsko 
mladino in upokojence.    
    
Sklep št. 8Sklep št. 8Sklep št. 8Sklep št. 8: Člani s: Člani s: Člani s: Člani sveta šole so soglasno potrdili cenik uporabnine šolskih prostorov za šolsko veta šole so soglasno potrdili cenik uporabnine šolskih prostorov za šolsko veta šole so soglasno potrdili cenik uporabnine šolskih prostorov za šolsko veta šole so soglasno potrdili cenik uporabnine šolskih prostorov za šolsko 
leto 2018/19leto 2018/19leto 2018/19leto 2018/19. Polovična cena uporabnine . Polovična cena uporabnine . Polovična cena uporabnine . Polovična cena uporabnine šolskih prostorovšolskih prostorovšolskih prostorovšolskih prostorov    velja za osnovnošolsko mladino in velja za osnovnošolsko mladino in velja za osnovnošolsko mladino in velja za osnovnošolsko mladino in 
upokojence.upokojence.upokojence.upokojence.    
 
(Priloga 6 Priloga 6 Priloga 6 Priloga 6 – Cenik za šolsko leto 2018/19)  

    
c)c)c)c) Ravnatelj je članom pojasnil, da so tudi v tem šolskem letu starši izrazili željo, da bi bilo 
jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda. Ker gre za nadstandardno storitev, ki je 
plačljiva, je potrebno soglasje sveta staršev in potrditev cene s strani sveta šole. Glede na 
povpraševanje bo jutranje varstvo obiskovalo 23 učencev, cena bo 13,10 €. 
 

Sklep št. 9Sklep št. 9Sklep št. 9Sklep št. 9: Člani s: Člani s: Člani s: Člani sveta šole so soglasno potrdili ceno 13,10 veta šole so soglasno potrdili ceno 13,10 veta šole so soglasno potrdili ceno 13,10 veta šole so soglasno potrdili ceno 13,10 € € € € za jutranje varstvoza jutranje varstvoza jutranje varstvoza jutranje varstvo    za učence od 2. za učence od 2. za učence od 2. za učence od 2. 
do 5. razredado 5. razredado 5. razredado 5. razreda    kot nadstandardno storitevkot nadstandardno storitevkot nadstandardno storitevkot nadstandardno storitev....    
 
 

Ad8) Pobude, vprašanja Ad8) Pobude, vprašanja Ad8) Pobude, vprašanja Ad8) Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šolein predlogi članov Sveta šolein predlogi članov Sveta šolein predlogi članov Sveta šole    
    
Predsednik sveta šole je predal besedo članom za morebitne pobude, vprašanja in predloge. 
Teh ni bilo. 
 
 

 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 16.10. 
 
 

 
Zapisnik napisala:      Predsednik sveta šole: 
Janja Križan Sarjaš      Boris Gosak 
         


