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Šolsko leto 2019/20 
Datum: 6. 3. 2020 
 
 

ZAPISNIK  
4. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 

ki je bila v četrtek, 5. marca  2020, ob 14.30 v zbornici 
 Osnovne šole Gornja Radgona 

 
Sklicateljica 4. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednica sveta šole, Silva Vračko. 
 
PRISOTNI:  

 Martina Olaj, Silva Vračko, Nuša Zagorc, Lea Lihtenvalner in Boris Gosak (predstavniki zaposlenih OŠ Gornja 
Radgona); 

 Barbara Senekovič (predstavnica staršev);  

 Tomaž Munda, Inge Ivanek, Suzana Bračič (predstavniki Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

 Robertto Bevk in Boštjan Kolednik 

 
OSTALI PRISOTNI:  
 

 Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 

Vabljena na sejo: 

 Dejan Kokol, ravnatelj šole  

 Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 
 
ZAPISNIK PIŠE: Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 
Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica Sveta šole je pozdravila vse prisotne člane. V nadaljevanju je predstavila dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta šole (30. 9. 2019)  
3. Inventurni elaborat za leto 2019 
4. Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2019 
5. Poročilo o izvedeni notranji reviziji za leto 2018  
6. Pravila o šolski prehrani OŠ Gornja Radgona 
7. Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 2019 
8. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
9. Razno 

 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red. 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 4. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v četrtek, 5. 3. 2020)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta šole (30. 9. 2019) 
 
Zapisnik 3. seje Sveta šole je bil poslan vsem članom po elektronski pošti. 
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Razprave ni bilo. 
 
Sklepe 3. seje sveta šole je podala predsednica Silva Vračko. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 3. seje Sveta šole z dne 30. 9. 2019. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 3. seje sveta šole z dne 30. 9. 2019)  

 
Ad 3) Inventurni elaborat za leto 2019 
 
Inventurni elaborat je predstavil ravnatelj šole.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili inventurni elaborat za leto 2019. 
 
(Priloga 5 – Inventurni elaborat za leto 2019)  

 
Ad4) Letno poročilo (računovodsko in poslovno) OŠ Gornja Radgona za leto 2019 
 
Letno poročilo so dobili vsi člani v elektronski obliki.  
 
V nadaljevanju je ravnatelj šole predstavil poslovno in računovodsko poročilo.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 4: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letno poročilo (računovodsko in poslovno) OŠ Gornja 
Radgona za leto 2019 
  
(Priloga 6 – Letno poročilo (računovodsko in poslovno), v vpogled v tajništvu šole)  
 

Ad6) Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2019 OŠ Gornja Radgona 
 
Ocenjevalni list – obrazec so dobili vsi člani sveta šole.  
 
Sklep št.:5: Člani sveta šole so soglasno potrdili, da bo glasovanje ugotavljanja uspešnosti ravnatelja 
javno. 
 
Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta z v času ocenjevanja ravnatelja zapustila prostor.  
Ob vrnitvi ravnatelja in pomočnice ravnatelja, je predsednik sveta šole razglasil, da so člani sveta šole 
ugotovili 100% delovno uspešnost ravnatelja Dejana Kokola za leto 2019. Ravnatelj se je zahvalil za 
oceno njegovega dela. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep 6: Svet šole je ocenil, da je ravnatelj Dejan Kokol v letu 2019 dosegel 100 % vrednosti meril za 
ugotavljanje delovne uspešnosti. 
 
(Priloga 7 – Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Dejana Kokola za 2019)  
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Ad8) Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šole 
 
Članico S.B. je zastavila vprašanje, če je tudi v OŠ Gornja Radgona bilo veliko odsotnih zaradi bolezni. 
Ravnatelj je odgovoril, da je bila v času pred počitnicami odsotnost zaradi bolezni od 25% do 28%. 
 
Ad9) Razno 
 
Ravnatelj je zaključil z upanjem, da občina čim prej sprejme proračun, da se bo lahko začela graditi 
večnamenska dvorana. 
 
T.M. je vprašal, če je sonce pred šolo darilo iz Mladenovca. Na to vprašanje je odgovorila I.I., da to ni 
dar, so pa bili ob odkritju prisotni gosti iz Mladenovca. 
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 15.37. 
 
 

 
Zapisnik napisala:      Predsednik sveta šole: 
Janja Križan Sarjaš      Silva Vračko 
         


