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Šolsko leto 2016/17 
Datum: 16. 3. 2017 
 

 
 
ZAPISNIK  

6. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 
ki je bila v sredo, 15. marca  2017, ob 14.30 v zbornici 

 Osnovne šole Gornja Radgona 
 
Sklicateljica 6. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je namestnica predsednika sveta 
šole, Inge Ivanek. 
 
PRISOTNI:  
• Andreja Herzog, Marinka Kolarič, Milena Dvoršak, Jasna Zabrič in Boris Gosak 

(predstavniki delavcev OŠ Gornja Radgona in PŠ Gornja Radgona); 
• Barbara Senekovič in Robertto Bevk (predstavnika staršev);  
• Inge Ivanek, Boštjan Flegar in Irena Dresler (pridružila pri točki 6.) (predstavniki Občine 

Gornja Radgona). 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  
 
• Boštjan Kolednik (predstavnik staršev) 
 

OSTALI PRISOTNI:  
 
• Dušan Zagorc, ravnatelj šole  
• Janja Križan Sarjaš, poslovna sekretarka šole 
 
ZAPISNIK PIŠE: Janja Križan Sarjaš, poslovna sekretarka 
 
Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Namestnica predsednika Sveta šole je pozdravila vse prisotne člane ter ostale prisotne. 
Opravičila je odsotnost člana sveta šole. V nadaljevanju je predstavila  
 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta šole (24. 1. 2017) 
3. Seznanitev s sklepom volilne komisije o izvolitvi dveh predstavnikov delavcev v svet šole 
4. Izvolitev predsednika sveta šole 
5. Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2016 
6. Informacija o Poročilu o izvedbi nadzora na OŠ Gornja Radgona za leto 2015 
7. Informacija o Poročilu o notranji reviziji na OŠ Gornja Radgona za leto 2016 

8. Finančni načrt šole za leto 2017 - osnutek 

9. Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 2016 
10. Seznanitev z vlogo Dušana Zagorca za predčasno razrešitev s funkcije ravnatelja  
11. Odločitev sveta šole o razpisu za prosto mesto ravnatelja OŠ Gornja Radgona 
12. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
13. Razno 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 6. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v sredo, 15.3. 2017)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so potrdili predlagani dnevni red. 
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Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta šole (24. 1. 2017) 
 

Zapisnik 5. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti, skupaj z 
vabilom na 6. sejo. 
Sklepe 5. seje sveta šole je podala članica Andreja Herzog. 
 

 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so potrdili zapisnik 5. seje sveta šole iz dne 24. 1. 2017. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 5. seje sveta šole iz dne 24. 1. 2017)  
 
 
 

Ad 3) Seznanitev s sklepom volilne komisije o izvolitvi dveh predstavnikov delavcev v 
svet šole 
 
Člani sveta šole so bili na 5. seji seznanjeni z odstopno izjavo Dejana Kokola in Mirana 
Korošca z mesta članov sveta šole. 
V četrtek, 2. marca 2017 so potekale nadomestne volitve dveh predstavnikov šole v Svet 
šole. Izvoljena sta bila Boris Gosak – matična šola in Jasna Zabrič – podružnična šola. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so potrdili dva nova predstavnika šole v svet šole. 
 
 
Ad4) Izvolitev predsednika sveta šole 
 
Namestnica predsednika sveta  šole je predlagala je, da se predsednik sveta šole izvoli med 
predstavniki delavcev šole. 
Članica Andreja Herzog je predlagala Borisa Gosaka. Ostali člani so se s predlogom strinjali. 
Boris Gosak je sprejel kandidaturo predsednika sveta šole. 
 
Sklep št. 4: Člani sveta šole so izvolili Borisa Gosaka za predsednika sveta šole. 
 
Namestnica predsednika je predala besedo Borisu Gosaku, ki je nadaljeval vodenje seje. 
 
 
Ad5) Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 
2016 
 

Predsednik sveta šole je predal besedo računovodkinji Marinki Kolarič, ki je ob projekciji 
predstavila vsebino računovodskega poročila.  
Letno poročilo so dobili vsi člani v elektronski obliki, skupaj z vabilom.  
 
V nadaljevanju je ravnatelj šole ob projekciji predstavil poslovno poročilo. 
 
Predsednik sveta šole je odprl razpravo. 
Vprašanje članice Barbare Senekovič: »Letno poročilo na strani 11 predstavlja kratkoročne 
terjatve do učencev in uporabnikov drugih storitev. Tovrstne terjatve so v letu 2015 znašale v 
višini 43.130 evrov. Postavko se je zmanjševalo tudi z odpisom terjatev v letu 2016. Na 
kakšen način še načrtujete zniževanje tovrstnih terjatev? Iz grafikona na strani 12 je 
razvidno, da so se le-te od leta 2013 zmanjševale. Gre namreč za dejstvo, da se finančna 
sredstva povrnejo šoli«. 
Na vprašanje je odgovorila računovodkinja in članica sveta šole Marinka Kolarič. Pojasnila je, 
da v primeru, da ima otrok subvencionirano prehrano, in v primeru odsotnosti ne odjavi 
obrokov, krijejo stroške prehrane starši. Pri teh je težko izterjati plačila. Izterjava dolga pa 
poteka tudi s pomočjo odvetnika. 
 
Druge razprave ni bilo. 
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(Priloga 4- Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2016). 
 
Sklep št. 5: Člani sveta šole so sprejeli Letno poročilo (računovodsko in poslovno 
poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2016. 
Ad 6) Informacija o Poročilu o izvedbi nadzora na OŠ Gornja Radgona za leto 2015 
 
Predsednik sveta šole je predal besedo ravnatelju šole, ki je podal informacijo o nadzoru 
Občine Gornja Radgona na OŠ Gornja Radgona. Poročilo je obravnaval in sprejel občinski 
svet Občine Gornja Radgona na 15. seji, dne 22. 12. 2016. 
 
Poročilo nadzora je na voljo v pogled na spletni strani Občine Gornja Radgona in v 
računovodstvu šole. 
 
Sklep št. 6: Svet šole se je seznanil s poročilom o izvedbi nadzora Občine Gornja 
Radgona na OŠ Gornja Radgona 
 
 
Ad 7) Informacija o Poročilu o notranji reviziji na OŠ Gornja Radgona za leto 2016 
 
Predsednik sveta šole je predal besedo ravnatelju šole, ki je podal informacijo o notranji 
reviziji na OŠ Gornja Radgona. Revizijo je opravljala Hermina Krajnc s.p., Predpis, revizijske 
in poslovne storitve. 
 
Poročilo o notranji reviziji je v pogled v računovodstvu šole. 
 
Sklep št. 7: Svet šole se je seznanil s poročilom o notranji reviziji na OŠ Gornja 
Radgona 
 
 
Ad 8) Finančni načrt šole za leto 2017 - osnutek 
 

Predsednik sveta šole je besedo predal računovodkinji Marinki Kolarič. Računovodkinja je 
predstavila tabelo osnutka finančnega načrta za leto 2017, ki so jo vsi člani dobili kot prilogo. 
Ti podatki so se tudi posredovali na občino. Poudarila je, da še občinski poračun ni sprejet, 
tako da se finančni načrt še ne more sprejet. Za sestavo finančnega načrta se potrebuje tudi 
sklep o financiranju dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga je šola že 
dobila. Potrebuje pa se tudi pogodbo o financiranju dejavnosti občine, in tudi pogodbe o 
sofinanciranju dejavnosti iz strani občin sofinancerk podružnične šole. 
 
Predsednik Sveta šole je odprl razpravo. 
 
Član sveta šole, Boštjan Flegar je povedal, da bo Občina Gornja Radgona obravnavala 
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017, na 17. seji, dne 23. 3. 2017.  
 
(Priloga 5 – Osnutek Finančnega načrta OŠ Gornja Radgona za leto 2017) 
 
Sklep št. 8:  Svet šole je bil seznanjen z osnutkom finančnega načrta za leto 2017 
 
 
Ad 9) Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 
2016. 
 

Ocenjevalni list – obrazec so dobili vsi člani sveta šole.  
 

Ravnatelj, Dušan Zagorc in poslovna sekretarka, Janja Križan Sarjaš sta zapustila prostor v 
času izpolnjevanja ocenjevalnega lista.  
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Ob vrnitvi ravnatelja in poslovne sekretarke, je Boris Gosak razglasil, da so člani sveta šole 
ugotovili 95 % delovno uspešnost ravnatelja za leto 2016. Dušan Zagorc se je zahvalil za 
oceno njegovega dela. 
 

(Priloga 6 – Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja osnovne šole za 2016)  
 
Sklep št. 9: Svet šole je ocenil, da je ravnatelj dosegel 95% vrednosti meril za 
ugotavljanje delovne uspešnosti. 
 
 

Ad 10) Seznanitev z vlogo Dušana Zagorca za predčasno razrešitev s funkcije 
ravnatelja  
 
Predsednik sveta šole je seznanil ostale člane z vlogo ravnatelja šole, Dušana Zagorca za 
predčasno razrešitev s funkcije ravnatelja in z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z dnem 31. 8. 
2017. 
 
(Priloga 7: Vloga Dušana Zagorca za predčasno razrešitev s funkcije ravnatelja in za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi)  
 
Sklep št. 10: Svet šole je sprejel razrešitev Dušana Zagorca s funkcije ravnatelja šole z 
dnem 31. 8. 2017) 
 
 
Ad 11) Odločitev sveta šole o razpisu za prosto mesto ravnatelja OŠ Gornja Radgona 
 
Predsednik sveta šole je seznanil člane o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ 
Gornja Radgona. Vsebina razpisa je bila prebrana vsem članom. Razpis bo objavljen v 
Uradnem listu 24. 3. 2017.  
Član sveta šole, Boštjan Flegar je predlagal, da se rok za prijavo spremeni, in sicer namesto 
8 dni v 12 dni. Predlog je bil sprejet. 
 
Sklep št. 11: Svet šole razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole 
Gornja Radgona za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2017.  
 
Sklep št. 12: Razpis se objavi v Uradnem listu in na portalu Zavoda za zaposlovanje 
OS Murska Sobota, dne 24. 3. 2017. 
 
 
Ad 12) Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
 
Pobud, vprašanj in predlogov iz strani članov sveta šole ni bilo. 
 
Ad13) Razno 
 
Predsednik sveta šole Boris Gosak se je zahvalil za dobro sodelovanje. 
 
 

Seja sveta šole je bila zaključena ob 15.35. 
 
 

 
Zapisnik napisala:    Namestnica predsednika sveta šole: Inge Ivanek 
Janja Križan Sarjaš 
 
 

Predsednik sveta šole: Boris Gosak 


