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Šolsko leto 2016/17 
Datum: 18. 5. 2017 
 

 
 
ZAPISNIK  

8. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 
ki je bila v sredo, 17. maja  2017, ob 14.30 v zbornici 

 Osnovne šole Gornja Radgona 
 
 
Sklicatelj 8. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednik sveta šole, Boris Gosak. 
 
PRISOTNI:  
• Marinka Kolarič, Milena Dvoršak, Jasna Zabrič in Boris Gosak (predstavniki delavcev OŠ Gornja 

Radgona in PŠ Gornja Radgona); 
• Barbara Senekovič, Robertto Bevk in Boštjan Kolednik (predstavniki staršev);  
• Inge Ivanek, Boštjan Flegar in Irena Dresler (predstavniki Občine Gornja Radgona). 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  
 
• Andreja Herzog (predstavnica delavcev OŠ in PŠ Gornja Radgona) 
 
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 članice sveta šole, 
Andreje Herzog. V nadaljevanju je predstavil 
 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje sveta šole (12. 4. 2017). 
3. Obravnava in sprejem finančnega načrta OŠ Gornja Radgona za leto 2017. 
4. Dodatna predstavitev vabljenih kandidatov za ravnatelja OŠ Gornja Radgona. 
5. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole. 
6. Razno 
 
Na prošnjo kandidatov za ravnatelja, je predsednik predlagal zamenjavo točk dnevnega reda, in sicer 
da se zamenjata 3. in 4. točka dnevnega reda. 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 8. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v sredo, 17. 5. 2017)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili zamenjavo 3. in 4. točke dnevnega reda in 
sprejeli predlagani dnevni red. 
 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 7. seje sveta šole (sreda, 17. 5. 2017) 
 
Zapisnik 7. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti, skupaj z vabilom na 
8. sejo. 
Predsednik šole je opozoril, da se spremeni sklep št. 3, in sicer, da se glasi: Člani sveta šole so potrdili 
rokovnik za postopek imenovanja ravnatelja OŠ Gornja Radgona z dopolnitvijo. V rokovnik se doda še 
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en termin seje sveta šole, v času med 12. 5. 2017 in 24. 5. 2017 za dodatno predstavitev kandidatov 
za ravnatelja OŠ Gornja Radgona. 
 
Sklepe 7. seje sveta šole je podal predsednik Boris Gosak. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 7. seje sveta šole iz dne 12. 4. 2017. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 7. seje sveta šole iz dne 12. 4. 2017)  
 
 
Ad 3) Dodatna predstavitev vabljenih kandidatov za ravnatelja OŠ Gornja Radgona. 
 
Pred predstavitvijo je predsednik sveta šole povabil vse kandidate za ravnatelja v veliko zbornico. 
Zaželel jim je dobrodošlico in uspešno predstavitev pred člani sveta šole.  
Na voljo so imeli 10 min za kratko predstavitev in odgovore na postavljena vprašanja. Predstavljali so 
se po abecednem vrstnem redu, med sabo se niso poslušali. Po kratki predstavitvi so jim člani sveta 
šole postavili vprašanja. 
 
Prva se je predstavljala kandidatka Vera Granfol. Po kratki predstavitvi je odgovorila na vprašanja 
članov Inge Ivanek, Irene Dresler in Barbare Senekovič. 
 
Naslednji se je predstavil kandidat Dejan Kokol. Odgovoril je na vprašanja Inge Ivanek, Irene Dresler, 
Barbare Senekovič, Robertta Bevka in Boštjana Kolednika. 
 
Tretja po vrsti se je predstavila kandidatka Evgenija Peternel. Odgovorila je na vprašanja Inge Ivanek, 
Barbare Senekovič, Robertta Bevka in Boštjana Kolednika. 
 
Zadnja se je predstavila Slavica Trstenjak. Odgovorila je na vprašanja Inge Ivanek, Barbare 
Senekovič, Robertta Bevka in Boštjana Kolednika. 
 
Ad4) Obravnava in sprejem finančnega načrta OŠ Gornja Radgona za leto 2017. 
 
Predsednik sveta šole je besedo predal članici in računovodkinji šole Marinki Kolarič. Predstavila je 
finančni načrt za leto 2017. 
 
(Priloga 4: Finančni načrt za leto 2017) 
 
Razprava: 
Član Boštjan Flegar je prosil za obrazložitev, kaj vključuje postavka »prihodki MIZŠ« v vrednosti 
2.181.477,00 €. Računovodkinja je pojasnila, da znesek zajema bruto plačo zaposlenih, prispevke na 
plačo, regres za letni dopust, prevoz na delo in z dela, prehrano med delom ter prispevek za KAD. 
 
 
Ad 5) Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
 
Pobud, vprašanj in predlogov članov sveta šole ni bilo. 
 
Ad6) Razno 
 
Člani sveta šole so prejeli vabilo za 9. sejo Sveta OŠ Gornja Radgona, ki bo v sredo, 24. 5. 2017.  
Priloženo je gradivo k 3. točki dnevnega reda. Gradivo k 2. točki dnevnega reda bo posredovano 
naknadno po e-pošti. 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 15.53. 
 
 

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


