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Datum: 4. 10. 2021 
 

 
 

ZAPISNIK 
9. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 

ki je bila v ponedeljek, 27. septembra  2021, ob 14.30 v zbornici 
Osnovne šole Gornja Radgona 

 
Sklicatelj 9. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednica sveta šole, Silva Vračko. 
 
PRISOTNI:  
• Martina Olaj, Silva Vračko, Andreja Hercog, Lea Lihtenvalner in Boris Gosak (predstavniki 

zaposlenih OŠ Gornja Radgona); 
• Robertto Bevk, Ksenja Kovač (predstavnika staršev);  
• Tomaž Munda, Suzana Bračič Arcet (predstavnika Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

• Ervin Kapun (predstavnik staršev) 
• Vlado Mauko  (predstavnik občine) 

 
OSTALI PRISOTNI:  
 
• Dejan Kokol, ravnatelj šole  
• Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 
• Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 
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 8. seje sveta šole (1. 6. 2021)  
3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/21  
4. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/22  
5. Ceniki za šolsko leto 2021/22 (prehrana, uporaba šol. prostorov)  
6. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole  
7. Razno  
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Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red. 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 9. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v ponedeljek, 27. 9. 2021)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 8. seje sveta šole (1. 6. 2021) 
 
Zapisnik 8. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti. 
Sklepe 8. seje sveta šole je podala predsednica Silva Vračko. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 8. seje sveta šole z dne 1. 6. 2021. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 8. seje sveta šole z dne 1. 6. 2021)  
 
 
Ad 3) Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/21 
 
Predsednica je predala besedo ravnatelju. Povedal je, da je šolsko leto 2020/21 bilo 
zaznamovano s korona virusom, kar je vplivalo na izvajanje dejavnosti, ki so bile planirane. 
Skoraj pet mesecev je šolanje potekalo na daljavo. 
V nadaljevanju je ravnatelj predal besedo pomočnici Sonji Muršec, ki je predstavila celotno 
poročilo.  
Izpostavila je bistvene dogodke in rezultate v minulem šolskem letu (ocenjevalna konferenca, 
učni uspeh učencev, NPZ, plavalni tečaj, šole v naravi, tekmovanja, bralna značka, knjižnica, 
šolska skupnost, vpis v srednjo šolo). Športnih tekmovanj ni bilo. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta 
za šol. l. 2020/21. 
 
(Priloga 4 – Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/21, v 
vpogled v tajništvu šole)  
 
 
Ad4) Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/22 
 
Letni delovni načrt je predstavil ravnatelj šole. Tudi to šolsko leto se je začelo zaznamovano s 
korona virusom. Do danes ni bilo potrebe po karanteni. Na OŠ Gornja Radgona je vpisanih 580 
učencev, od tega 554 učencev obiskuje MŠ in 26 učencev PŠ – to šolsko leto je en oddelek več 
v PŠ – PPVI). Nadeja se, da šolsko leto poteka v prostorih šole, zato je potrebno, da se ukrepi 
upoštevajo. 
Na naslovnici publikacije je risba dr. Janka Šlebingerja, ki jo je narisala naša učenka. Letos 
beležimo 70. obletnico smrti dr. Janka Šlebingerja.  
Po šolskem koledarju je v tem šolskem letu 190 dni. V ponedeljek, 7. 2. 2021, je dan prost 
pouka. 
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Razvojni načrt ostaja identičen iz leta 2017. Akcijski načrt pa se spreminja glede na izkušnje 
preteklih let. Zaradi korona virusa se daje večji poudarek sodelovalnemu učenju, ustnem 
ocenjevanju in ocenjevanju drugih izdelkov, IKT opismenjevanju, uvedel se je rekreativni 
odmor. Zelo se je povečala potreba po svetovalnih storitvah. 
V tem šolskem letu je 9 učencev, ki se šolajo na domu. Na koncu šolskega leta pridejo v šolo 
na ocenjevanje znanja; roki so opredeljeni s šolskim koledarjem.  
Na začetku šolskega leta je bila izvedena šola v naravi za učence Podružnične šole. Planirana je 
šola v naravi še za 5., 6. in 7. razred, vse pa je odvisno od razmer.  
Konec marca 2022 je predvideno odprtje športne dvorane. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 4: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22. 
 
(Priloga 5 – Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/22, v vpogled v tajništvu šole)  
 
 
Ad6) Ceniki za šolsko leto 2021/22 (prehrana, uporaba šolskih prostorov) 
 
Ravnatelj šole je članom predstavil cenik prehrane in uporabe šolskih prostorov. Pojasnil je, da 
se cena za uporabo šolskih prostorov ne spreminja, spreminja pa se cena prehrane.   
 
Člane sveta je seznanil, da se okoliščine glede uporabe male telovadnice za zunanje 
uporabnike niso spremenile. Šola ima težave z zagotovitvijo garderobe za preoblačenje in 
uporabo sanitarij zaradi gradnje večnamenske športne dvorane.  
 
Sklep št.7: Člani sveta šole so soglasno sprejeli, da se mala telovadnica v šol. l. 2021/22, 
zaradi neustreznih prostorskih pogojev uporabe in zaradi gradbenih del ob izgradnji 
večnamenske športne dvorane, ne namenja v uporabo zunanjim uporabnikom. 
 
Sklep št.8: Člani sveta šole so soglasno potrdili cenik za šolsko leto 2021/22.  
 
(Priloga 7 – Cenik za šolsko leto 2021/22)  
 
Ad8) Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šole 
 
Ni bilo razprave. 
 
Ad9) Razno 
 
Ni bilo razprave. 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 15.30. 

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


