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Šolsko leto 2016/17 
Datum: 13. 4. 2017 
 

 
 
ZAPISNIK  

7. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 
ki je bila v sredo, 12. aprila  2017, ob 14.30 v zbornici 

 Osnovne šole Gornja Radgona 
 
Sklicatelj 7. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednik sveta šole, Boris 
Gosak. 
 
PRISOTNI:  
• Andreja Herzog, Marinka Kolarič, Milena Dvoršak, Jasna Zabrič in Boris Gosak 

(predstavniki delavcev OŠ Gornja Radgona in PŠ Gornja Radgona); 
• Barbara Senekovič in Boštjan Kolednik (predstavnika staršev);  
• Boštjan Flegar in Irena Dresler (predstavnika Občine Gornja Radgona). 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  
 
• Robertto Bevk (predstavnik staršev) 
• Inge Ivanek (predstavnica občine) 
 

OSTALI PRISOTNI:  
 
• 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. Opravičil je odsotnost dveh članov 
sveta šole. V nadaljevanju je predstavil  
 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje sveta šole (sreda, 15. 3. 2017) 
3. Rokovnik za postopek imenovanja ravnatelja OŠ Gornja Radgona 
4. Odpiranje in pregled prijav na razpisano mesto za ravnatelja OŠ Gornja Radgona  
5. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
6. Razno 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 7. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v sredo, 12. 4. 2017)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so potrdili predlagani dnevni red. 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 6. seje sveta šole (sreda, 15. 3. 2017) 
 
 

Zapisnik 6. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti, skupaj z 
vabilom na 7. sejo. 
Sklepe 6. seje sveta šole je podal predsednik Boris Gosak. 
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Sklep št. 2: Člani sveta šole so potrdili zapisnik 6. seje sveta šole iz dne 15. 3. 2017. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 6. seje sveta šole iz dne 15. 3. 2017)  
 
 

Ad 3) Rokovnik za postopek imenovanja ravnatelja OŠ Gornja Radgona 
 
Rokovnik so vsi člani dobili po e-pošti, skupaj z vabilom. Predsednik sveta šole je člane 
seznanil s peto točko rokovnika (predstavitev kandidatov za ravnatelja), ki ni obvezujoča, je 
pa v praksi, da se izvede.  
 
Razprava: 
Na predstavitvi kandidatov ne bo možnosti postavljanja vprašanj, zato so člani predlagali, da 
se izvede še ena seja sveta šole, na kateri bodo zastavljena vprašanja kandidatom iz strani 
članov sveta šole. 
 
Predsednik sveta šole je predlagal, da se rokovnik potrdi, in sicer z dopolnitvijo ene dodatne 
seje v času med 12. 5. 2017 in 24. 5. 2017. 
 
(Priloga 4 – Rokovnik za postopek imenovanja ravnatelja)  
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so potrdili rokovnik za postopek imenovanja ravnatelja OŠ 
Gornja Radgona z dopolnitvijo. V rokovnik se doda še en termin seje sveta šole, v 
času med 12. 5. 2017 in 24. 5. 2017 za dodatno predstavitev kandidatov za ravnatelja 
OŠ Gornja Radgona. 
 
 
Ad4) Odpiranje in pregled prijav na razpisano mesto za ravnatelja OŠ Gornja 
Radgona  
 
Svet šole je na 6. seji sveta šole sprejel sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja, kateri je 
bil objavljen v Uradnem listu, dne 24. 3. 2017. 
Po preteku prijavnega roka so člani sveta šole pregledali prijave kandidatov. 
 
Vlogo na razpisano delovno mesto je podalo pet kandidatov, in sicer po vrstnem redu: 
 

1. Dejan Kokol, rojen 24. 12. 1982, v Murski Soboti, s stalnim bivališčem 
Panonska 34, 9250 Gornja Radgona, po poklicu profesor nemščine in sociologije, 
zaposlen na delovnem mestu učitelj na OŠ Gornja Radgona. 

 
Člani sveta šole so ugotovili, da je prijavljen kandidat naslovil prijavo na Svet zavoda OŠ 
Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »prijava na razpis za 
ravnatelja«. Ugotovili so, da kandidat ustreza razpisnim pogojem, ima pedagoške, vodstvene 
in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda OŠ Gornja Radgona in je 
prijavi priložil naslednja dokazila in dokumentacijo: 
 

- dokazilo o izobrazbi 
- dokazilo o nazivu 
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu 
- potrdilo iz kazenske evidence 
- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku 
- opis dosedanjih delovnih izkušenj z življenjepisom 
- program vodenja zavoda 
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2. Slavica Trstenjak, rojena 12. 6. 1962 v Jamni, s stalnim bivališčem Jamna 
11b, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, po poklicu magistrica znanosti s področja pedagoške 
znanosti, profesorica razrednega pouka, zaposlena na delovnem mestu ravnateljice 
Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova 

 
Člani sveta šole so ugotovili, da je prijavljena kandidatka naslovila prijavo na Svet šole OŠ 
Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »za razpis ravnatelja«. 
Ugotovili so, da kandidatka ustreza razpisnim pogojem, ima pedagoške, vodstvene in 
organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda OŠ Gornja Radgona in je 
prijavi priložila naslednja dokazila in dokumentacijo: 
 

- dokazilo o izobrazbi 
- dokazilo o nazivu 
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu 
- potrdilo iz kazenske evidence 
- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku 
- opis dosedanjih delovnih izkušenj z življenjepisom 
- program vodenja zavoda 
- potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 
- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka 
- utemeljitev za podelitev plakete II. stopnje pedagoškega društva dr.Antona 

Trstenjaka za nagrajenko Slavico Trstenjaka 
 

 

3. Evgenija Peternel, rojena 19. 12. 1968 na Ptuju, s stalnim bivališčem 
Očeslavci 46, 9245 Spodnji Ivanjci, po poklicu profesorica matematike in proizvodno 
tehnične vzgoje, zaposlena na delovnem mestu učiteljica na OŠ dr. Antona 
Trstenjaka Negova. 

 
Člani sveta šole so ugotovili, da je prijavljen kandidatka naslovila prijavo na Svet zavoda OŠ 
Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »prijava na razpis za 
ravnatelja«.. Ugotovili so, da kandidatka ustreza razpisnim pogojem, ima pedagoške, 
vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda OŠ Gornja 
Radgona in je prijavi priložila naslednja dokazila in dokumentacijo: 
 

- dokazilo o izobrazbi 
- dokazilo o nazivu 
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu 
- potrdilo iz kazenske evidence 
- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku 
- opis dosedanjih delovnih izkušenj z življenjepisom 
- program vodenja zavoda 
- potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 

 
 

4. Aleksandra Lorbek, rojena 9. 8. 1974 v Mariboru, s stalnim bivališčem 
Dupleška cesta 63, 2000 Maribor, po poklicu profesorica sociologije in slovenskega 
jezika s književnostjo, zaposlena na OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 

 
Člani sveta šole so ugotovili, da je prijavljena kandidatka naslovila prijavo na OŠ Gornja 
Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »prijava na razpis za ravnatelja«. 
Ugotovili so, da kandidatka ustreza razpisnim pogojem, ima pedagoške, vodstvene in 
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organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda OŠ Gornja Radgona in je 
prijavi priložila naslednja dokazila in dokumentacijo: 
 

- dokazilo o izobrazbi 
- dokazilo o nazivu 
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu 
- potrdilo iz kazenske evidence 
- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku 
- opis dosedanjih delovnih izkušenj z življenjepisom 
- program vodenja zavoda 

 
 

5. Vera Granfol, rojena 1. 11. 1963, v Murski Soboti, s stalnim bivališčem 
Lackova 23, 9250 Gornja Radgona, po poklicu profesorica sociologije in slovenskega 
jezika s književnostjo, zaposlena na delovnem mestu učiteljica na OŠ Gornja 
Radgona 

 
 
Člani sveta šole so ugotovili, da je prijavljena kandidatka naslovila prijavo na OŠ Gornja 
Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »prijava na razpis za ravnatelja«. 
Ugotovili so, da kandidatka ustreza razpisnim pogojem, ima pedagoške, vodstvene in 
organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda OŠ Gornja Radgona in je 
prijavi priložila naslednja dokazila in dokumentacijo: 
 

- dokazilo o izobrazbi 
- dokazilo o nazivu 
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu 
- potrdilo iz kazenske evidence 
- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku 
- opis dosedanjih delovnih izkušenj z življenjepisom 
- program vodenja zavoda 
- potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 
 

Sprejeti sklepi: 
 
Sklep št. 4: Vloga, ki jo je podal Dejan Kokol je popolna, kandidat izpolnjuje vse 
razpisne pogoje. 
 
Sklep št. 5: Vloga, ki jo je podala Slavica Trstenjak je popolna, kandidatka izpolnjuje 
vse razpisane pogoje. 
 
Sklep št. 6: Vloga, ki jo je podala Evgenija Peternel je popolna, kandidatka izpolnjuje 
vse razpisane pogoje. 
 
Sklep št. 7: Vloga, ki jo je podala Aleksandra Lorbek je popolna, kandidatka izpolnjuje 
vse razpisane pogoje. 
 
Sklep št. 8: Vloga, ki jo je podala Vera Granfol je popolna, kandidatka izpolnjuje vse 
razpisane pogoje. 
 
Sklep št. 9: Postopek imenovanja ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona se lahko 
nadaljuje. 
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Sklep št. 10: Pridobi se mnenje Učiteljskega zbora OŠ Gornja Radgona o kandidatih za 
ravnatelja 

- Dejan Kokol 
- Slavica Trstenjak 
- Evgenija Peternel 
- Aleksandra Lorbek 
- Vera Granfol 

 
Rok je 20 dni od dneva zaprosila. 
 
Sklep št. 11: Pridobi se obrazloženo mnenje Sveta staršev OŠ Gornja Radgona o 
kandidatih za ravnatelja 

- Dejan Kokol 
- Slavica Trstenjak 
- Evgenija Peternel 
- Aleksandra Lorbek 
- Vera Granfol 

 
Rok je 20 dni od dneva zaprosila. 
 
Sklep št. 12: Pridobi se obrazloženo mnenje ustanovitelja Občino Gornja Radgona o 
kandidatih za ravnatelja 

- Dejan Kokol 
- Slavica Trstenjak 
- Evgenija Peternel 
- Aleksandra Lorbek 
- Vera Granfol 

 
Rok je 20 dni od dneva zaprosila. 
 
 
Ad 5) Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
 
Predsednik sveta šole je članom predlagal, da se jim posreduje program vodenja zavoda ter 
vse ostale dokumente razen dokazil. 
 
Sklep št. 13: Člani sveta šole so potrdili predlog, da se jim posreduje program vodenja 
zavoda posameznih kandidatov. 
 
Ad6) Razno 
 
Razprave ni bilo. 
 
 

Seja sveta šole je bila zaključena ob 15.30. 
 
 

 
Zapisnik napisala:      Predsednik sveta šole: 
Janja Križan Sarjaš      Boris Gosak 
       

   
  
 
 


