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Šolsko leto 2016/17 
Datum: 25. 5. 2017 
 

 
 

 
ZAPISNIK  

9. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 
ki je bila v sredo, 24. maja  2017, ob 14.30 v zbornici 

 Osnovne šole Gornja Radgona 
 
 
 
Sklicatelj 9. 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); 
• Barbara Senekovič, Robertto Bevk in Boštjan Kolednik (predstavniki staršev);  
• Inge Ivanek, Boštjan Flegar in Irena Dresler (predstavniki Občine Gornja Radgona). 
 
 
OSTALI PRISOTNI:  
 
• Janja Križan Sarjaš, poslovna sekretarka šole 
 
 
ZAPISNIK PIŠE: Janja Križan Sarjaš, poslovna sekretarka 
 
 
Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednik Sveta šole je pozdravil vse prisotne člane. V nadaljevanju je predstavil 
 
Dnevni red: 
 

1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje sveta šole (17. 5. 2017). 
3. Obravnava mnenj o kandidatih za ravnatelja za petletno mandatno obdobje od 1. septembra 2017 

dalje. 
4. Izbira kandidata za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona. 
5. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole. 
6. Razno 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 9. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v sredo, 24. 5. 2017)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red. 
 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 8. seje sveta šole (sreda, 17. 5. 2017) 
 
Zapisnik 8. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti. 
 
Sklepe 8. seje sveta šole je podal predsednik Boris Gosak. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 8. seje sveta šole iz dne 17. 5. 2017. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 8. seje sveta šole iz dne 17. 5. 2017)  
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Ad 3) Obravnava mnenj o kandidatih za ravnatelja za petletno mandatno obdobje od 1. 
septembra 2017 dalje. 
 
Predsednik sveta šole Boris Gosak je seznanil člane o prispelih mnenjih o kandidatih za ravnatelja, za 
katera je svet šole zaprosil 21. 4. 2017. 
Mnenje učiteljskega zbora OŠ Gornja Radgona je predstavil Boris Gosak, mnenje sveta staršev je 
predstavil Boštjan Kolednik, mnenje občinskega sveta je predstavil Boštjan Flegar. 
 
(Priloga 4: Mnenje učiteljskega zbora) 
(Priloga 5: Mnenje sveta staršev) 
(Priloga 6: Mnenje občinskega sveta) 
 
 
Ad4) Izbira kandidata za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona. 
 
Predsednik sveta šole je na podlagi poslovnika predlagal, da se o izbiri ravnatelja OŠ Gornja Radgona 
glasuje tajno. Člani sveta šole so se s predlogom strinjali in ga soglasno sprejeli.  
 
Sklep št. 3: O izbiri ravnatelja OŠ Gornja Radgona za mandatno obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 
2022 se glasuje tajno. 
 
Nato je predsednik pojasnil potek izbire/glasovanja ravnatelja OŠ Gornja Radgona. Vsak član dobi 
glasovnico, na kateri obkroži kandidata. Glasovnica se odloži v skrinjico. Po končanem glasovanju je 
predsednik sveta šole v prisotnosti vseh članov preštel glasove. Glasovalo je vseh 11 članov. Z večino 
glasov, skupaj 9 od 11, je izbran za ravnatelja OŠ Gornja Radgona Dejan Kokol. 
 
(Priloga 6: Volilni imenik glasovanja) 
(Priloga 7: Glasovnica izbire ravnatelja) 
(Priloga 8: Zapisnik tajnega glasovanja članov Sveta Osnovne šole Gornja Radgona) 
 
Sklep št. 4: Na prosto delovno mesto OŠ Gornja Radgona, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022, se 
izbere Dejana Kokola, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa. 
 
Predsednik je pojasnil in seznanil člane, da se sklep o izbiri kandidata, skupaj z zaprosilom za mnenje 
ministra, posreduje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Člani sveta so soglasno sprejeli 
naslednji sklep:  
 
Sklep št. 5: Svet šole po izbiri kandidata in pred imenovanjem ravnatelja pridobi mnenje 
ministra za izobraževanje, znanost in šport, zato se sklep o izbiri in dokumentacija posreduje 
na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev njegovega mnenja. 
 
 
Ad 5) Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
 
Pobud, vprašanj in predlogov članov sveta šole ni bilo. 
 
 
Ad6) Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 14.50. 
 
 

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


