
Šolsko leto 2015/16 

 

 

 

Zapisnik 

3. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona, ki je potekala v sredo, 30. marca 2016, 

ob 14.30  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 odsoten: Miran Korošec 

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

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta šole (22. 10. 2015) 

3. Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2015 

4. Informacija o Poročilu o notranji reviziji na OŠ Gornja Radgona za leto 2014 in 

informacija ravnatelja o sprejemu programa ukrepov za odpravljanje ugotovljenih 

pomanjkljivosti 

5. Obravnava in sprejem Finančnega načrta OŠ Gornja Radgona za leto 2016 

6. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu Sveta  Osnovne šole Gornja Radgona 

7. Obravnava in sprejem pravilnika o računovodstvu za OŠ Gornja Radgona 

8. Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 2015 

9. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 

10. Razno 

 

 

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

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, je pozdravil vse prisotne, opravičil odsotnost člana sveta 

šole, Mirana Korošca, in predstavil  dnevni red. 

 

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

Priloga 1 – Vabilo na 3. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona  

 



Ad 2)  Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta šole (22. 10. 2015) 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, je predstavil vsebino in sklepe 2. seje. Razprave ni bilo. 

 

Sklep štev. 2:  Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 2. seje sveta šole. 

Priloga 2 – Zapisnik 2. seje šole  

 

Ad 3) Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 

2015 
 

Letno računovodsko poročilo je podala računovodkinja in članica sveta šole, Marinka Kolarič. 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, se ji je zahvalil in predal besedo ravnatelju Dušanu 

Zagorcu, ki  je predstavil letno poslovno poročilo. Razprave ni bilo. 

 

Sklep št. 3: Svet šole je soglasno sprejel letno poročilo (računovodsko in poslovno 

poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2015. 

Priloga 3 – Letno poročilo (računovodsko in poslovno) OŠ Gornja Radgona za leto 2016 

 

 

Ad 4) Informacija o Poročilu o notranji reviziji na OŠ Gornja Radgona za leto 2014 in 

informacija ravnatelja o sprejemu programa ukrepov za odpravljanje ugotovljenih 

pomanjkljivosti 

 

Ravnatelj Dušan Zagorc je predstavil poročilo o notranji reviziji na OŠ Gornja Radgona za 

leto 2014 in program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. Razprave ni bilo.  

 

Sklep št. 4: Svet šole se je seznanil z informacijo o poročilu notranje revizije na OŠ 

Gornja Radgona za leto 2014 in s programom ukrepov za odpravljanje ugotovljenih 

pomanjkljivosti.  

Priloga 4 – Poročilo o notranji reviziji na OŠ Gornja Radgona za leto 2014 

 

Ad 5)  Obravnava in sprejem Finančnega načrta OŠ Gornja Radgona za leto 2016 
 

Računovodkinja in članica sveta šole, Marinka Kolarič, je predstavila finančni načrt OŠ 

Gornja Radgona za leto 2016. Ravnatelj je povedal, da je za finančni načrt potrebno najprej 

načrtovati kadrovske zadeve. Predstavil je investicijski transfer občine za šolo in projekte: 

novi avto, večnamenska športna dvorana, ureditev okolice šole in prenova dveh učilnic. 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, se je zahvalil Marinki in ravnatelju. Razprave ni bilo. 

 

Sklep št. 5: Svet šole je finančni načrt šole za leto 2016 soglasno sprejel. 

 



Priloga 5 – Finančni načrt Osnovne šole Gornja Radgona za leto 2016 

 

Ad 6) Obravnava in sprejem Poslovnika o delu Sveta Osnovne šole Gornja Radgona 

 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, se je zahvalil ravnatelju Dušanu Zagorcu, da je uredil 

poslovnik o delu sveta šole. Ravnatelj je v nadaljevanju Poslovnik o delu sveta šole predstavil 

članom zavoda. Član sveta šole, Boštjan Flegar, je predlagal, da se besedilo v določenih 

členih malenkostno spremeni, vendar ne nujno. 

 

 

Sklep št. 6: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poslovnik o delu Sveta Osnovne šole 

Gornja Radgona, ki začne veljati z dnem sprejema. 

 

Priloga 6 – Poslovnik o delu Sveta Osnovne šole Gornja Radgona 

 

 

Ad 7)  Obravnava in sprejem pravilnika o računovodstvu za OŠ Gornja Radgona 

Računovodkinja in članica sveta šole, Marinka Kolarič, je povedala, da je revizijska komisija 

ugotovila, da pravilnik iz leta 2010 ni več uporaben, zaradi elektronskega poslovanja, e-

računov in blagajniškega poslovanja. Na šoli smo zato pripravili nov pravilnik. Boštjan Flegar 

je predlagal, da se pravilnik pregleda in pripravi v obliki, ki bo omogočala uresničitev vsega 

zapisanega. 

Sklep št. 7: Člani sveta so osnutek pravilnika soglasno sprejeli. 

Priloga št. 7 – Pravilnik o računovodstvu za Osnovno šolo Gornja Radgona 

 

Ad 8)  Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 

2015 

Predsednik sveta šole, Dejan Kokol, je predstavil pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne 

uspešnosti direktorjev v šolstvu in dolžnost sveta šole o ocenjevanju ravnateljeve uspešnosti, 

kljub temu da ta uspešnost že več let ni denarno ovrednotena. Predlagal je, da ravnateljevo 

uspešnost, s pomočjo predpisanega obrazca, ugotavljamo ustno. Člani sveta šole so se s 

predlogom strinjali. Člani sveta šole so ravnateljevo uspešnost ocenili s 100%.  

Sklep št. 8: Svet šole je ugotovil ravnateljevo uspešnost.  

Priloga št.8 – Izpolnjen obrazec ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

 

Ad 9) Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 

 

Ravnatelj Dušan Zagorc je podal predlog v zvezi s spremembo šolskega koledarja. Dva dneva 

pred prvomajskimi prazniki (25. 4. 2016 in 26. 4. 2016)  bosta pouka prosta. Dneva bomo 

nadomeščali dve soboti v maju, in sicer 7. 5. 2016 (namesto 26. 4. - dan dejavnosti) in 21. 5. 



2016 (namesto 25. 4. – ponedeljkov urnik). Članica sveta šole, Irena Dresler, je opozorila, da 

je v soboto, 21. 5. 2016, tudi maraton treh src.  

Sklep št. 9: Svet šole je soglasno sprejel ravnateljev predlog. 

 

Ad 10)  Razno. 

Razprave ni bilo. 

 

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

16.07. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                Predsednik sveta šole: 

Andreja Herzog                                                                                        Dejan Kokol 

 


