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Datum: 3. 3. 2021 
 
 

ZAPISNIK  
7. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 

ki je bila v torek, 2. marca  2021, ob 14.30 v zbornici 
 Osnovne šole Gornja Radgona 

 
Sklicateljica 7. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednica sveta šole, Silva Vračko. 
 
PRISOTNI:  

• Andreja Herzog, Lea Lihtenvalner, Boris Gosak in Silva Vračko (predstavniki zaposlenih OŠ Gornja 
Radgona); 

• Robertto Bevk. Ksenija Kovač in  Ervin Kapun (predstavniki staršev);  

• Vladimir Mauko, Tomaž Munda in Suzana Bračič (predstavniki Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

• Martina Olaj 
 
OSTALI PRISOTNI:  
 

• Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 

Vabljeni na sejo: 

• Dejan Kokol, ravnatelj šole  

• Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 

• Nuša Zagorc, pomočnica ravnatelja 
 
ZAPISNIK PIŠE: Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 
Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica 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 6. seje sveta šole (29. 9. 2020), 1. korespondenčne 

(oktober 2020), 2. korespondenčne seje (november 2020) in 3. korespondenčne seje 
(december 2020)  

3. Inventurni elaborat za leto 2020 
4. Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2020 
5. Poročilo o izvedeni notranji reviziji za leto 2019  
6. Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 2020 
7. Glasovanje o predlogu za napredovanje ravnatelja šole v višji naziv 
8. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
9. Razno 
 

Gradivo k 2., 3., 4., 5., in 6. točki dnevnega reda je bilo priloženo k vabilu. 
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Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red. 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 7. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v torek, 2. 3. 2021)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 6. seje sveta šole (29. 9. 2020), 1. korespondenčne (oktober 
2020), 2. korespondenčne seje (november 2020) in 3. korespondenčne seje (december 2020) 
 
Zapisnik 6. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti.  
Sklepe 6. seje sveta šole je podala predsednica sveta šole, Silva Vračko. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 6. seje sveta šole z dne 29. 9. 2020. 
(Priloga 3 - Zapisnik 6. seje sveta šole z dne 29. 9. 2020)  

 
Zapisniki korespondenčnih sej so bili članom posredovani z vabilom. Sklepe 1. korespondenčne seje, 2. 
korespondenčne seje in 3. korespondenčne seje je podala predsednica sveta šole. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnike 1. korespondenčne seje, 2. korespondenčne 
seje in 3. korespondenčne seje sveta šole. 
 
(Priloga 4 - Zapisniki korespondenčnih sej)  

 
 

Ad 3) Inventurni elaborat za leto 2020 
 
Inventurni elaborat je predstavil ravnatelj šole, Dejan Kokol. 
 
Razprava: 
 
Članica Ksenja Kovač je zanimalo od katerega leta je dolg staršev ter zakaj je toliko terjatev do Občine 
Gornja Radgona (od marca 2020)? 
Ravnatelj je odgovor članom sveta posredoval 4. 3. 2021. 

- V prilogi 4 Inventurnega elaborata za leto 2020 je prišlo do tipkarske napake v letnici 
(2020 namesto 2021). Da gre za tipkarsko napako je razvidno iz prvega stolpca, kjer je 
datum računa 31. 10. 2020, 30.11. 2020 oziroma 31. 12. 2020, pa tudi iz drugega stolpca 
po številki izdanega računa. Letnice v zadnjem stolpcu zadnjih treh postavk so korigirane. 
Iz tega izhaja, da Občina Gornja Radgona nikakor ne dolguje OŠ Gornja Radgona terjatve 
iz meseca marca preteklega leta. Za nastalo nevšečnost se opravičujemo. 

 
 

- Dolg staršev:  gre za terjatve od leta 2018. Večji del terjatev smo leta 2020  predali v 
izterjavo odvetniku Danilu Hariju. Pri izterjavi smo zelo uspešni. Trenutno prihajajo plačila 
vezana na izterjavo iz leta 2010. Letno odpisujemo terjatve v višini, ki je priznana pri 
obračunu DDPO. 

 
 
Sklep št. 4: Člani sveta šole so soglasno potrdili inventurni elaborat za leto 2019. 
 
(Priloga 5 – Inventurni elaborat za leto 2019, v pogled v tajništvu šole)  
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Ad4) Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2020 
 
Letno poročilo so dobili vsi člani v elektronski obliki, skupaj z vabilom.  
 
Poslovno in računovodsko poročilo je predstavil ravnatelj šole. Člane je seznanil z nekaj splošnimi 
podatki. Od 1. do 9. razreda MŠ, skupaj s PŠ, obiskuje 568 učencev. V podružnični šoli so štirje oddelki 
s 25 učenci. Celotno leto je bilo zaznamovano s pandemijo covid, tako iz izobraževalnega kot tudi iz 
poslovnega vidika. Izpad dejavnosti ni vplival na zaposlitve. V času pandemije se je pomagalo DSO pri 
kuhanju kosil za njihove zunanje uporabnike, kar je tudi pripomoglo k ohranitvi delovnih mest. Samo 
izobraževanje in projekti so se izvajali prilagojeno glede na razmere. 
V letu 2020 se je spremenila zasedba članov v svetu zavoda. Od oktobra dalje sta, glede na število 
oddelkov v šoli, dve pomočnici ravnatelja.  
Ob podpori oz. pomoči občine in uspešnosti na razpisu so v veliko pomoč zaposlitve prek javnih del. 
Šola je bila uspešna tudi na razpisu za šport. Vsa sredstva so namenjena prevozu učencev na plavalni 
tečaj. Dva oddelka sta plavalni tečaj uspešno opravila, en oddelek pa bo plavalni tečaj opravil takoj, ko 
bodo dopuščale razmere. V tem šolskem letu je ena izmed novosti tabor za nadarjene. Šola v naravi je 
bila izvedena samo ena. NPZ se v l. 2020 ni izvedel. Ravnatelj ocenjuje, da se zaposleni maksimalno 
trudijo.  
Konec leta 2020 je bilo na šoli 95 zaposlenih. Nekaj zaposlenih je za določen čas. Gre za nadomeščanje 
bolniških odsotnosti ali za trenutno povečan obseg dela. V letu 2020 se je nadaljeval projekt SIO2020, 
posodobitev IKT opreme, nadgradnja omrežja, namestitev umivalnikov ob vstopu v jedilnico. Velika 
pridobitev so garderobne omarice na razredni stopnji. Izvajajo se različni projekti, med drugim Mala 
šola lončarstva, Erasmus+,.. 
 
Razprava: 
 
Član Vlado Mauko je pohvalil poročilo. Število učencev se povečuje, kar je zelo vzpodbudna in dobra 
novica saj  na ravni občine upada število občanov, kljub temu, da se Občina Gornja Radgona trudi, da 
bi privabila mlade družine in s tem število otrok. Velik vložek občina namenja športni infrastrukturi. Ob 
tem izrazi razočaranje nad športnimi pedagogi v šoli. Opaža premalo motivacije pri iskanju talentov in 
vzpodbude učencev na talentiranem področju. Potrebno je mlade kulturno in športno pritegniti. 
 
Članica Ksenja Kovač je pohvalila poročilo. Zanima jo, zakaj se sporne terjatve ne odpišejo? 
Ravnatelj je odgovor članom sveta posredoval 4. 3. 2021. 

- Pri izterjavi smo zelo uspešni. Trenutno prihajajo plačila vezana na izterjavo iz leta 2010. 
Letno odpisujemo terjatve v višini, ki je priznana pri obračunu DDPO. 

 
Druge razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 5: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letno poročilo (računovodsko in poslovno) OŠ Gornja 
Radgona za leto 2020. 
 
(Priloga 6 – Letno poročilo (računovodsko in poslovno), v pogled v tajništvu šole)  
 

Ad5) Poročilo o izvedeni notranji reviziji za leto 2019  
 
Poročilo o izvedeni notranji reviziji za leto 2019 je podal ravnatelj šole. Notranjo revizijo je 
opravilo podjetje Predpis d.o.o. Revidirano prioritetno področje za l. 2019 je bila prehrana 
učencev, terjatve, evidentiranje in beleženje prijav in odjav na prehrano. 
 
Sklep št. 6: Člani sveta šole so bili seznanjeni s Poročilom o izvedeni notranji reviziji za leto 2019. 
(Priloga 7: Poročilo o izvedeni notranji reviziji za leto 2019, v vpogled v tajništvu šole) 
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Ad6) Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 2020 
 
Gradivo je bilo poslano članom z vabilom. Predsednica sveta šole je predstavila kriterije, po katerih se 
ocenjuje delovno uspešnost. Člane je seznanila, da se lahko glasuje ali javno ali tajno. 
 
Sklep 7: Člani sveta šole so soglasno glasovali, da se delovno uspešnost ravnatelja glasuje javno. 
 
Ocenjevalni list – obrazec so dobili vsi člani sveta šole.  
 
Ravnatelj in pomočnici ravnatelja so  v času ocenjevanja ravnatelja zapustili prostor.  
Ob njihovi vrnitvi je predsednica sveta šole razglasila, da so člani sveta šole ugotovili 100% delovno 
uspešnost ravnatelja Dejana Kokola za leto 2020. Ravnatelj se je zahvalil za oceno njegovega dela. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 8: Svet šole je ocenil, da je ravnatelj Dejan Kokol v letu 2020 dosegel 100 % vrednosti meril za 
ugotavljanje delovne uspešnosti in je upravičen do izplačila 5 % njegove letne osnovne plače za delovno 
uspešnost. 
 
(Priloga 8 – Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Dejana Kokola za 2020)  

 
 

Ad7) Glasovanje o predlogu za napredovanje ravnatelja šole v višji naziv 
 
Predsednica sveta šole je člane seznanila, da v skladu z 18. členom Pravilnika o napredovanju 
zaposlenih v VIZ v nazive, člani sveta šole s tajnim glasovanjem odločajo o predlogu za napredovanje 
ravnatelja v naziv. Predlog napredovanja se potrjuje z absolutno večino vseh članov sveta šole.  
Predstavila jim je tudi napisano mnenje o delu ravnatelja, ki je potrebna priloga k predlogu za 
napredovanje v naziv.  
Članom sveta šole so se razdelile glasovnice. Rezultat glasovanja sta ugotavljali dve članici. Vsi prisotni 
člani sveta šole so se strinjali, da ravnatelj Dejan Kokol na MIZŠ poda predlog za napredovanje v višji 
strokovni naziv svetnik. 
Med glasovanjem ravnatelj in pomočnici ravnatelja niso bili prisotni. 
 
Sklep 9: Člani sveta šole so z absolutno večino potrdili predlog, da ravnatelj Dejan Kokol na MIZŠ poda 
predlog, da napreduje v višji strokovni naziv – svetnik. 
(Priloga 9 – Glasovnica o predlogu za napredovanje strokovnega naziva delavca v naziv)  

 
Ad8) Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šole 
 
Vlado Mauko se je zahvalil predsednici za korektno in suvereno delo ter za ažurno dostavo gradiva v 
tiskani obliki. 
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 15.55. 
 
 

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


