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Šolsko leto 2017/18 
Datum: 7. 3. 2018 
 

 
 
ZAPISNIK  

14. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 
ki je bila v torek, 6. marca  2018, ob 14.30 v zbornici 

 Osnovne šole Gornja Radgona 
 
Sklicatelj 14. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednik sveta šole, Boris 
Gosak. 
 
PRISOTNI:  
 Andreja Herzog, Marinka Kolarič, Milena Dvoršak in Boris Gosak (predstavniki delavcev 

OŠ Gornja Radgona in PŠ Gornja Radgona); 
 Barbara Senekovič in Boštjan Kolednik (predstavnika staršev);  
 Inge Ivanek in Irena Dresler (predstavnici Občine Gornja Radgona). 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  
 
 Boštjan Flegar 
 Jasna Zabrič 
 Robertto Bevk 
 

OSTALI PRISOTNI:  
 
 Dejan Kokol, ravnatelj šole  
 Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 
 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 ter ostale prisotne. Opravičil je 
odsotnost članov sveta šole. V nadaljevanju je predstavil  
 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje sveta šole (5. 10. 2017) in zapisnikov dveh 

korespondenčnih sej, 12. seje (oktober 2017) in 13. seje (januar 2018) 
3. Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2017 
4. Finančni načrt šole za leto 2018 

5. Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti obeh ravnateljev OŠ Gornja Radgona za leto 2017 
6. Pravilnik o subvenciji šol v naravi 
7. Rezultati izrednega inšpekcijskega nadzora Inšpektorata za šolstvo RS 
8. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
9. Razno 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 14. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v torek, 6.3. 2018)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
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Sklep št. 1: Člani sveta šole so potrdili predlagani dnevni red. 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 11. seje sveta šole (5. 10. 2017) in 
zapisnikov dveh korespondenčnih sej, 12. seje (oktober 2017) in 13. seje 
(januar 2018) 
 
 

Zapisniki vseh sej sveta šole so bili poslani vsem članom sveta po elektronski pošti, skupaj z 
vabilom na 14. sejo. 
Sklepe sprejetih sklepov je podal predsednik sveta šole Boris Gosak. 
 

 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 11. seje sveta šole iz dne 5. 
10. 2017. 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so potrdili zapisnik korespondenčne 12. seje sveta šole 
(oktober 2017). 
Sklep št. 4: Člani sveta šole so potrdili zapisnik korespondenčne 13. seje sveta šole 
(januar 2018). 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 11. seje sveta šole iz dne 5. 10. 2017)  
(Priloga 4 - Zapisnik 12. seje sveta šole (oktober 2017)  
(Priloga 5 - Zapisnik 13. seje sveta šole (januar 2018)  
 
 
Ad3) Letno poročilo (poslovno in računovodsko poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 
2017 
 
 

V nadaljevanju je ravnatelj šole predstavil poslovno poročilo. Ob tem pa se je tudi zahvalil 
občini za dobro sodelovanje in podporo pri uresničitvi načrtov. 
 
Predsednik sveta šole je predal besedo računovodkinji Marinki Kolarič, ki je ob projekciji 
predstavila vsebino računovodskega poročila.  
 
Letno poročilo so dobili vsi člani v elektronski obliki, skupaj z vabilom.  
 
Predsednik sveta šole je odprl razpravo. 
Članica Inge Ivanek je pohvalila dobro pripravljeno poročilo, čestitala učencem za dosežene 
uspehe in zaželela še naprej uspešno delo. 
 
Druge razprave ni bilo. 
 
(Priloga 6- Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2017). 
 
Sklep št. 5: Člani sveta šole so soglasno sprejeli Letno poročilo (računovodsko in 
poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2017. 
 
Ad 4) Finančni načrt šole za leto 2018 - osnutek 
 

Predsednik sveta šole je besedo predal računovodkinji Marinki Kolarič. Računovodkinja je 
predstavila finančni načrt za leto 2018, ki so jo vsi člani dobili kot prilogo. Na občino bo 
posredovan takoj, ko ga člani Sveta šole potrdijo oz. sprejmejo. 
 
Predsednik sveta šole je odprl razpravo. Razprave ni bilo. 
 
(Priloga 7 –  Finančni načrta OŠ Gornja Radgona za leto 2018) 
 
Sklep št. 8: Svet šole je soglasno potrdil finančni načrt za leto 2018. 
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Ad 5) Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 
2017. 
 

Ocenjevalni list – obrazec so dobili vsi člani sveta šole.  
 

Ocenjuje se ravnatelja Dušana Zagorc (ravnatelj od 1.1.2017 do 31.8.2017) in ravnatelja 
Dejana Kokola (ravnatelj od 1.9.2017 dalje). 
Ravnatelj, Dejan Kokol in pomočnica ravnatelja, Sonja Muršec sta zapustila prostor v času 
izpolnjevanja ocenjevalnega lista.  
 

Ob vrnitvi ravnatelja in pomočnice ravnatelja, je Boris Gosak razglasil, da so člani sveta šole 
ugotovili 98% delovno uspešnost ravnatelja Dušana Zagorca za leto 2017 in 100% delovno 
uspešnost ravnatelja Dejana Kokola za leto 2017. Dejan Kokol se je zahvalil za oceno 
njegovega dela. 
 

(Priloga 8 – Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Dušana Zagorca za 2017)  
(Priloga 9 – Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Dejana Kokola za 2017)  
 
Sklep št. 9: Svet šole je ocenil, da je ravnatelj Dušan Zagorc, za obdobje od 1.1.2017 
do 31.8.2017, dosegel 98% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. 
Sklep št. 10: Svet šole je ocenil, da je ravnatelj Dejan Kokol, za obdobje od 1.9.2017  
do 31.12.2017, dosegel 100% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. 
 
Ad 6)  Pravilnik o subvenciji šol v naravi 
 
Pravilnik o subvenciji šol v naravi je predstavil ravnatelj.  
 
Sklep št. 11: Svet šole je soglasno sprejel Pravilnik o subvenciji šol v naravi. 
 
 
Ad 7) Rezultati izrednega inšpekcijskega nadzora Inšpektorata za šolstvo RS 
 
Predsednik sveta šole je besedo predal ravnatelju, ki je članom podal informacijo o 
inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za šolstvo RS. Nadzor je bil opravljen v mesecu 
decembru 2017. Nadzor je pokazal, da so obsodbe prijave na inšpektorat neutemeljene in so 
bile ovržene. Bo pa v tem šolskem letu opravljena med starši anketa o zadovoljstvu o 
prehrani v šoli. 
 
Sklep št. 12: Člani sveta šole so bili seznanjeni z rezultati inšpekcijskega nadzora 
Inšpektorata za šolstvo RS. 
 
 
Ad 8) Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
 
Članica Inge Ivanek je ravnatelju postavila vprašanje, kako je z zmanjšanjem sredstev za 
tekmovanja. Ravnatelj je pojasnil, da je za to pristojen Zavod za šolstvo RS, ki sofinancira 
državna tekmovanja. Tekmovanje je financirano samo iz enega vira. In bo prav tako 
upoštevano pri dodeljevanju Zoisove štipendije, kot do sedaj. 
 
Ad13) Razno 
 
Predsednik sveta šole Boris Gosak se je zahvalil za dobro sodelovanje. 
 

Seja sveta šole je bila zaključena ob 16.20. 
 
Zapisnik napisala:     Predsednik sveta šole:  
Janja Križan Sarjaš     Boris Gosak 


