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Šolsko leto 2015/16 

 

 

 

Zapisnik 

2. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona, ki je potekala v četrtek, 22. oktobra 2015, ob 

14.00  v veliki zbornici Osnovne šole Gornja Radgona 

 

 

Prisotni: Dejan Kokol, Marinka Kolarič, Milena Dvoršak, Andreja Herzog, Boštjan Flegar, Ingeborg 

Ivanek, Irena Ferlan, Irena Dresler, Saša Bezjak in Simon Štrakl 

Opravičeno odsotni: Miran Korošec 

Ostali prisotni: Dušan Zagorc, ravnatelj šole; Nada Žitek, pomočnica ravnatelja 

 

Sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je na predlog predsednika sveta šole, Dejana Kokola, sklical 

ravnatelj šole Dušan Zagorc.  

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje sveta šole (27. 05. 2015) 

3. Seznanitev s sklepom sveta staršev o izvolitvi dveh nadomestnih članov v svet šole 

4. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2014/15 

5. Letni delovni načrt šole in publikacija šole za šolsko leto 2015/16 

6. Obravnava in sprejem novega poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Gornja Radgona 

7. Informacija o posodobljeni spletne strani šole 

8. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 

9. Razno 

 

 

Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda. 

 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, je pozdravil vse prisotne in opravičil odsotnost Mirana Korošca. 

 

Sklep št. 1: Prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red.  

 

Priloga 1 – Vabilo na 2. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona  

 

 

 

Ad 2)  Pregled in potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje Sveta šole (27. 05. 2015) 
 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, je predstavil vsebino in sklepe 1.seje. Razprave ni bilo. 

 

Sklep štev. 2:  Člani Sveta šole so potrdili zapisnik 1. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona. 

 

Priloga 2 – Zapisnik 1. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona  
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Ad 3) Seznanitev s sklepom Sveta staršev o izvolitvi dveh nadomestnih članov v Svet šole 

 

Irena Ferlan je prisotne seznanila s sklepomSsveta staršev o izvolitvi dveh nadomestnih članov v Svet 

šole. Nova člana sta Saša Bezjak in Simon Štrakl. 

 

Sklep št. 3: Prisotni so nova član soglasno potrdili. 

 

 

Ad 4) Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2014/15 

 

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 je podal ravnatelj šole Dušan 

Zagorc. Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, se je ravnatelju zahvalil za poročilo. Razprave ni bilo. 

 

Sklep št. 4: Svet šole je soglasno sprejel poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2014/15. 

 

Priloga št. 3 - Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2014/15 

 

 

Ad 5)  Letni delovni načrt šole in publikacija šole za šolsko leto 2015/16 

 

Ravnatelj šole Dušan Zagorc je predstavil LDN in publikacijo šole za šolsko leto 2015/16. 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, se je zahvalil ravnatelju za predstavitev LDN in pomočnici Nadi 

Žitek, ki je zbrala in uredila podatke za LDN. 

Razprave ni bilo. 

 

Sklep št. 5: Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt šole in se seznanil s publikacijo šole 

za šolsko leto 2015/16. 

 

Priloga št. 4: Letni delovni načrt šole in publikacija šole za šolsko leto 2015/16 

 

 

Ad 6)  Obravnava in sprejem novega poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Gornja Radgona 

 

Člana sveta šole Dejan Kokol in Marinka Kolarič sta pripravila osnutek novega poslovnika o delu 

Sveta zavoda OŠ Gornja Radgona. Osnutek pravilnika je bil posredovan vsem članom sveta šole. 

Dejan Kokol je predstavil pravilnik. Boštjan Flegar je podal nekaj pripomb v zvezi z novim 

pravilnikom. Dejan Kokol je predlagal, da se besedilo poslovnika ponovno pregledamo in pripravimo 

nov predlog s popravljenim oz. dopolnjenim besedilom.  

 

Sklep št. 6: Svet šole je soglasno sprejel podani predlog. 

 

 

Ad 7)  Informacija o posodobljeni spletne strani šole 

 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, je predstavil novo spletno stran šole in povedal, da je namen 

spletne strani sprotno obveščanje o dogodkih. Dušan Zagorc je pohvalil učitelje (Sandra Sep, Vito 

Dundek, Damijan Sovec, Nuša Zagorc, Dejan Kokol in Matjaž Cvetko), da so prenovili in posodobili 

spletno stran šole in da je stara spletna stran še vedno aktivna. Boštjan Flegar je vprašal, ali so se 
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vsebine s prejšnje strani šole prenesle na novo spletno stran. Dejan Kokol je odgovoril, da je večina 

vsebin prenesenih na nekatere vsebine pa so dodane povezave. 

  

Sklep št. 7: Svet šole se je seznanil o novi spletni strani šole. 

 

 

Ad 8)  Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 

 

Boštjan Flegar je predlagal, da se pripravi lista prisotnosti in jo člani podpišejo. Podpisana lista se 

hrani skupaj z zapisnikom. Irena Ferlan se je zahvalila občini, ker  je ponovno omogočila 

nadstandardni program za učence, ki ga izvaja šola. Boštjan Flegar je povedal, da bo informacijo 

posredoval naprej na občino. 

Irena Ferlan se je  zahvalila tudi ravnatelju šole, Dušanu Zagorcu, za pravočasno urejen in usklajen 

urnik. Povedala je še, da učenci NPZ ne rešujejo dovolj resno in bi se odnos do pisanj NPZ verjetno 

spremenil, če bi se rezultati ocenili. Dejan Kokol je povedal, da je glede NPZ javna razprava še odprta 

in starši oz. posamezniki lahko dajo predloge na pristojno ministrstvo.  

 

Sklep št. 8: Člani Sveta šole so sprejeli predlog o pripravi liste prisotnosti. 

 

 

Ad 9)  Razno. 

 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, se je ravnatelju šole ob njegovi 25-letnici zahvalil za njegovo 

dobro in uspešno delo. Ravnatelj Dušan Zagorc se je zahvalil za čestitko. Simon Štrakl je imel 

vprašanje glede nove telovadnice. Ravnatelj je odgovoril, da je idejni projekt za športno dvorano že 

pripravljen.  

 

 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, se je zahvalil za sodelovanje na seji in jo zaključil ob 15.47. 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                                 Predsednik sveta šole: 

Andreja Herzog                                                                                                    Dejan Kokol 


