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Datum: 2. 6. 2021 
 
 

ZAPISNIK  
8. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 
ki je bila v torek, 1. junija  2021, ob 14.30 v zbornici 

 Osnovne šole Gornja Radgona 
 
Sklicateljica 8. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednica sveta šole, Silva Vračko. 
 
PRISOTNI:  

• Andreja Herzog, Lea Lihtenvalner, Boris Gosak in Silva Vračko (predstavniki zaposlenih OŠ Gornja 
Radgona), 

• Ksenija Kovač (predstavnica staršev), 

• Vladimir Mauko in Suzana Bračič Arcet (predstavnika Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

• Robertto Bevk, Ervin Kapun in Tomaž Munda 
 
OSTALI PRISOTNI:  
 

• Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 

Vabljeni na sejo: 

• Dejan Kokol, ravnatelj šole  

• Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 

• Nuša Zagorc, pomočnica ravnatelja 
 
ZAPISNIK PIŠE: Janja Križan Sarjaš, tajnik VIZ 
 
Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica 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 s 7. seje sveta šole (2. 3. 2021)  
3. Finančni načrt šole za leto 2021 
4. Potek gradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona 
5. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
6. Razno 
 

Prilagamo gradivo k 2. in 3. točki dnevnega reda. 
 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red. 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 8. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v torek, 1. 6. 2021)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
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Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika s 7. seje sveta šole (2. 3. 2021)  
 
Zapisnik 7. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti.  
Sklepe 7. seje sveta šole je podala predsednica sveta šole, Silva Vračko. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 7. seje sveta šole z dne 2. 3. 2021. 
(Priloga 3 - Zapisnik 7. seje sveta šole z dne 2. 3. 2021)  

 
 

Ad 3) Finančni načrt šole za leto 2021 
 
Finančni načrt šole je za leto 2021 predstavil ravnatelj. Gre za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. V 
finančnem načrtu je prikazana realizacija za leti 2019 in 2020 in plan za 2021. Zaradi epidemije in 
izvajanja pouka na daljavo so odstopanja v posameznih postavkah v primerjavi med leti. Finančni načrt 
je usklajen z občinskim proračunom. V letu 2021 je predvidena menjava preostalih notranjih vrat, 
nabava računalnikov in računalniške opreme, klopi za garderobo, nabava učil in pripomočkov za 
izvajanje pouka in nabava posode ter drobnega inventarja za šolsko kuhinjo. 
 
Predsednica sveta šole se je ravnatelju zahvalila za predstavitev in odprla razpravo. 
Razprave ni bilo. 

 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili Finančni načrt šole za leto 2021. 
(Priloga 4 – Finančni načrt šole za leto 2021)  

 
 

Ad4) Potek gradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona 
 
Predsednica je prosila člana Vlada Mauka, da predstavi potek gradnje. 
Gradnja poteka po terminskem planu. Trenutno kaže tudi na to, da bi se gradnja lahko zaključila prej 
kot 30. 6. 2022, in sicer do 31. 3. 2022. Izvajalec dela vestno in strokovno, kakor tudi vsi nadzorniki. 
Nadzornik Mitja Žnidarič je dnevno prisoten na gradbišču. Gradnja je zelo kompleksna, saj gre za 
rekonstrukcijo in dozidavo. Gre za energetsko stavbo. Zaenkrat poteka gradnja v ocenjeni vrednosti 
financiranja. Je pa prišlo do nepredvidljive situacije, zaradi česa bo mogoče prišlo do večjega zneska 
investicije, kot je bilo prvotno mišljeno. Namreč predvideni strop v novi telovadnici odstopa od želja 
naročnika – želja je leseni strop. Ponovno se je morala narediti požarna študija. Javno naročilo za 
športno opremo je tudi zaključeno. Po dveh revizijah javnega naročila bo dobavitelj Elan d.o.o. Žal pa 
občina ni bila uspešna na razpisu MIZŠ-a. Veliki problemi so pri nabavi materiala. Na objektu so 
nameščene kamere, ker zmanjkuje nabavljeni material. Upravljanje dvorane bo verjetno v domeni šole 
do 15.00, popoldan pa v domeni občine. 
 
Ravnatelj se je zahvalil predstavnikom občine za dobro sodelovanje za potrebe šole in športa. Učenci 
se zelo veselijo nove telovadnice. 
 
Predsednica je odprla razpravo. 
Članica je vesela za novo dvorano. Predstavnike občine je opozorila na vzdrževalne stroške, ki so lahko 
veliko večji kot je prvotno mišljeno.  
Član je odgovoril, da se tega zelo zavedajo. Dvorana se dela za občane, otroke in javno dobro. 
 
Druge razprave ni bilo.  



 3 

 
Ad5) Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šole 
 
Član je pohvalil učitelje, ki se trudijo z učenci in jih motivirajo. Zažele jim je dobro delo tudi naprej. 
Ravnatelj se je zahvalil za pohvalo, ki je zelo dobrodošla in potrebna motivacija za nadaljnje delo. 
 
Ad6) Razno 
 
Ravnatelj je ob zaključku šolskega leta izrazil veselje, da bodo učenci zaključili šolsko leto v prostorih 
šole. Šolanje na daljavo in čas epidemije kaže pri učencih na težke posledice. Čas bo še pokazal, da se 
učitelji in drugi strokovni delavci trudijo in stojijo učencem  ob strani. Želi si, da bi učenci imeli 
normalne počitnice in tudi, da se jeseni vrnejo v prostore šole. 
 
Druge razprave ni bilo. Predsednica je zaključila sejo. 
 
 
 
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 15.28. 
 
 

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


