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Šolsko leto 2019/20 
Datum: 6. 7. 2020 
 
 

ZAPISNIK  
5. seje Sveta OŠ Gornja Radgona, 

ki je bila v ponedeljek, 6. julija 2020, ob 14.30 v veliki zbornici 
 OŠ Gornja Radgona 

 

Na seji so bili prisotni:  

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

 Barbara Senekovič, Robertto Bevk (predstavnika staršev);  

 Tomaž Munda, Suzana Bračič Arcet (predstavnika Občine Gornja Radgona). 
 
Odsotni: 
 

 Boštjan Kolednik (predstavnik staršev) 

 Vladimir Mauko (predstavnika Občine Gornja Radgona) 

 Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 

Na sejo so bili vabljeni:  

 Dejan Kokol, ravnatelj šole  

 Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja- odsotna 
 
 
Dnevni red:  
 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika s 4. seje sveta šole (5. 3. 2020)  
3. Finančni načrt šole za leto 2020 
4. Pravilnik o računovodstvu za OŠ Gornja Radgona 
5. Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen 

ZIUZEOP, 39. člen KPJS) 
6. Pričetek gradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona 
7. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
8. Razno 
 
 
 
Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
V uvodu je predsednica sveta šole Silva Vračko pozdravila prisotne in predlagala 
sprejem dnevnega reda. (Priloga 1 – Vabilo) 
  
Sklep 1: Prisotni so dnevni red soglasno sprejeli.  
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Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 4. seje sveta šole.  
 
Zapisnik 4. seje sveta šole so člani prejeli po e-pošti. Predsednica sveta šole Silva 
Vračko je podala kratek pregled zapisnika. (Priloga 2 – Zapisnik 4. seje Sveta šole) 
 
 

Sklep 2: Člani so soglasno potrdili zapisnik 4. seje sveta šole z dne 5. 3. 2020. 
 
 
 

Ad 3) Finančni načrt šole za leto 2020 
 
Ravnatelj šole Dejan Kokol je podal kratek pregled finančnega načrta za leto 2020. 
Prisotni so dokumentacijo prejeli po e- pošti. (Priloga 3 – Finančni načrt šole za leto 
2020) 
 
Sklep 3: Finančni načrt za leto 2020 so člani soglasno potrdili.  
 
 
 
Ad 4) Pravilnik o računovodstvu za OŠ Gornja Radgona 
 
Ravnatelj šole je prisotnim predstavil posodobljen pravilnik o računovodstvu, ki je 
vezan na poslovanje naše šole. Prisotnim je bil dokument poslan v vpogled po e-
pošti. (Priloga 4 – Pravilnik o računovodstvu za OŠ Gornja Radgona) 
 
Sklep 4: Pravilnik o računovodstvu so prisotni soglasno potrdili.  
 
 
 
Ad 5) Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen  
          ZIUZEOP, 39. člen KPJS) 
 
Ravnatelj šole Dejan Kokol je prisotne seznanil z dodatki, ki so vezani na epidemijo 
korona virus. Prisotnim je pojasnil, da šola še ni izplačala nobenega dodatka. 
Podatke smo posredovali na Občino Gornja Radgona za strokovne delavce in 
tehnično osebje. Občina je podatke posredovala na Ministrstvo za finance. Izplačilo 
bomo izvedli, ko bomo prejeli sredstva.  
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila ravnatelju šole za informacijo v zvezi s korona 
dodatki. Predlagala je, da člani potrdijo izplačilo dodatka ravnatelju šole zaradi 
prekomerne obremenjenosti v času epidemije.  
 
Sklep 5: Člani sveta šole so soglasno potrdili izplačilo dodatka ravnatelju šole 
Dejanu Kokolu zaradi prekomerne obremenjenosti v času epidemije (35 %).  
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Ad 6) Pričetek gradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona 
 
 
Ravnatelj šole je prisotnim predstavil potek del izgradnje Večnamenske športne 
dvorane. Seznanil jih je z izgledom objekta in fazami gradnje. Izvajalec je najavil 
takojšen poseg v staro športno dvorano, kar pomeni, da bomo v šolskem letu 
2020/2021 brez telovadnice. Pouk športne vzgoje bo potrebno prilagodili razmeram. 
Dela bodo predvidoma trajala 2 leti. Investicija je vredna 4,5 mio evrov.  Ravnatelj je 
zahvalo namenil direktorju Občinske uprave Gornja Radgona Vladu Mauku, ki je 
veliko prispeval k izvedbi in uresničitvi izgradnje nove športne dvorane.  
 
Sklep 6: Svet zavoda je prejel na znanje informacije v zvezi z izgradnjo športne 
dvorane.  
 
Ad 7) Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
 
Suzana Bračič se je v imenu Doma starejših občanov Gornja Radgona zahvalila 
ravnatelju za pomoč v času epidemije. Šolske kuharice so v času epidemije 
pripravljale obroke za zunanje uporabnike doma. Prisotne je seznanila, da se dom 
starejših občanov zaradi povečanja števila obolelih za covidom-19 spet zapira za 
zunanje obiskovalce.    
 
Ravnatelj šole Dejan Kokol je prisotne povabil na malico.  
 
Predsednica sveta šole Silva Vračko se je ravnatelju šole zahvalila za dobro 
sodelovanje.  
 
Sklep 7: Prisotni so prejeli informacije na znanje. 
 
 
Seja se je končala ob 16.00.  
 
 

 

Zapisnik zapisala:      Predsednica sveta šole: 
Martina Olaj           Silva Vračko 
         


