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Datum: 1. 10. 2019 
 

 
 

ZAPISNIK 
13. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 

ki je bila v ponedeljek, 30. septembra  2019, ob 14.30 v zbornici 
Osnovne šole Gornja Radgona 

 
Sklicatelj 3. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednica sveta šole, Silva Vračko. 
 
PRISOTNI:  

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

 Robertto Bevk (predstavnik staršev);  

 Tomaž Munda, Inge Ivanek, Suzana Bračič (predstavniki Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

 Barbara Senekovič in Boštjan Kolednik 
 
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 vse prisotne člane. V nadaljevanju je predstavila 
 
Dnevni red: 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta šole (27. 6. 2019) 
3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19 
4. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2019/20 
5. Ceniki za šolsko leto 2019/20 (prehrana, uporaba šolskih prostorov, nad. storitev JUV) 
6. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
7. Razno 

 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red. 
(Priloga 1 - Vabilo na 3. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v ponedeljek, 30. 9. 2019)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta šole (27. 6. 2019) 
 
Zapisnik 2. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti. 
Sklepe 2. seje sveta šole je podala predsednica Silva Vračko. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 2. seje sveta šole z dne 27. 6. 2019. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 2. seje sveta šole z dne 27. 6. 2019)  
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Ad 3) Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19 
 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 je predstavil ravnatelj šole. Izpostavil 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). 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šol. l. 2018/19. 
 
(Priloga 4 – Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19, v pogled v tajništvu šole)  
 
Ad4) Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2019/20 
 
Letni delovni načrt je predstavil ravnatelj šole. Na OŠ Gornja Radgona je vpisanih 558 učencev, od tega 533 
učencev obiskuje MŠ in 25 učencev PŠ – to šolsko leto je en oddelek več v PŠ – NIS). 
Seznanil je člane, da je šola pridobila naziv Kulturna šola. V sklopu tega bo tudi potekal dan Festival kulture, ki ga 
bo šola organizirala 26. 6. 2020. 
Evalvacija Razvojnega načrta, ki je prejšnje leto bil zasnovan za obdobje 2017 -2022, je bila konec šolskega leta 
2018/19. Potrebno je nadaljevati na dvigu ravni znanja in razumevanja, večji poudarek je potrebno tudi v tem 
šolskem letu posvetiti bralni pismenosti.  
To šolsko leto so predvidene štiri šole v naravi, in sicer 5. razredi, 6. razredi, 7. razredi in učenci Podružnične šole 
dr. Janka Šlebingerja. 
Nadaljujeta se projekta Zdrava šola in Eko šola.  
V tem šolskem letu ni delovne sobote. 
Objavljen je koledar NPZ-ja. V 9. razredu je tudi to šolsko leto tretji predmet biologija. 
Novost v tem šolskem letu je, da se bodo začele položnice za prehrano pošiljat po klasični pošti. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 4: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20. 
 
(Priloga 5 – Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2019/20, v pogled v tajništvu šole)  
 
 
Ad6) Ceniki za šolsko leto 2019/20 (prehrana, uporaba šolskih prostorov, nad. storitev JUV) 
 
Ravnatelj šole je članom predstavil in pojasnil cenik prehrane in uporabe šolskih prostorov. Pojasnil je, da bo 
uporabnina plačljiva za vse uporabnike. Cena uporabnine bo polovična za osnovnošolsko mladino in upokojence.  
 
Sklep št. 8: Člani sveta šole so soglasno potrdili cenik prehrane in uporabnine šolskih prostorov za šolsko leto 
2019/20. Polovična cena uporabnine šolskih prostorov velja za osnovnošolsko mladino in upokojence. 
 
(Priloga 7 – Cenik za šolsko leto 2019/20)  
 
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 šole. Glede na 
število prijavljenih učencev in strošek učitelja, ki izvaja storitev, bo cena za jutranje varstvo 18,53 €. 
 
Sklep št. 9: Člani sveta šole so soglasno potrdili ceno 18,53 € za jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda. Cena 
se glede na število učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo, lahko spremeni oz. zniža, v primeru povečanja števila 
prijavljenih učencev. Odjave tekom šol. leta niso možne. 
 
 
Ad8) Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šole 
 
Predsednica sveta šole je predala besedo članom za morebitne pobude, vprašanja in predloge.  



 3 

 
- Člana je zanimalo, kaj pomeni podatek o slabi prehranjenosti učencev (152 učencev), kar 

predstavlja skoraj 30 % vseh učencev šole.  
 
Ravnatelj je pojasnil, da se ta številka ne nanaša na vse učence ampak na štiri generacije, in sicer 1. , 3., 6. in 8. 
razred. Center za krepitev zdravja je v šolskem letu 2018/19 izvajal pilotni projekt skupaj s starši in otroki, ki so na 
sistematskih pregledih izstopali od indeksa/krivulje povprečja. Kaj natančno pomenijo ti podatki, bomo pridobili 
mnenje pediatrinje šolskih otrok. 
 

- Članico zanima, kako je na radgonski osnovni šoli glede odložitve šolanja, saj je v medijih kar veliko 
govora o tem. 

 
Ravnatelj je pojasnil, da je v tem šolskem letu bilo za deset otrok prošenj za odložitev. O tem odloča komisija v 
sestavi pediatrinje, šolske svetovalne delavke, vzgojiteljice in ravnatelja. 
 
 
Ad9) Razno 
 
Ravnatelj je člane seznanil, da je v okviru dobrodelne prireditve »12 ur za dober namen« bilo zbranih 6.520,00 €. 
Ta znesek še ni dokončen. Zahvalil se je vsem, ki so kakorkoli pomagali. 
 
 
 
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 16.11. 
 
 

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


