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Datum: 9. 3. 2022 
 

ZAPISNIK  
10. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 

ki je bila v ponedeljek, 7. marca  2022, ob 15.00 v zbornici 
 Osnovne šole Gornja Radgona 

 
 
Sklicateljica 10. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednica sveta šole, Silva Vračko. 
 
PRISOTNI:  
• Martina Olaj, Silva Vračko, Andreja Hercog, Lea Lihtenvalner in Boris Gosak (predstavniki 

zaposlenih OŠ Gornja Radgona); 
• Robertto Bevk, Ksenja Kovač, Ervin Kapun (predstavniki staršev);  
• Tomaž Munda, Suzana Bračič Arcet (predstavnika Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

• Vladimir Mauko (predstavnik Občine Gornja Radgona) 
 
OSTALI PRISOTNI:  
 
• Janja Križan Sarjaš, Dejan Kokol, Sonja Muršec, Marija Kolarič 

 
Vabljena na sejo: 
• Dejan Kokol, ravnatelj šole  
• Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 
• Nuša Zagorc, pomočnica ravnatelja (odsotna) 
• Marija Kolarič, računovodkinja šole 
 
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. 
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Dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje sveta šole (27. 9. 2021) 
3. Poročilo o izvedeni notranji reviziji za leto 2020  
4. Inventurni elaborat za leto 2021 
5. Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2021 
6. Finančni načrt šole za leto 2022 
7. Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 2021 
8. Odredba o nadurnem delu za ravnatelja šole (1. 2. 2022 – 30. 6. 2022) 
9. Izvrševanje novega 46. člena ZOFVI-N v zvezi s spremembo sestave sveta zavoda 
10. Predlog sprememb Poslovnika o delu Sveta OŠ Gornja Radgona 
11. Sklep o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Gornja Radgona 
12. Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
13. Razno 
 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni red. 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 10. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v ponedeljek, 7. 3. 2022)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 9. seje sveta šole (27. 9. 2021) 
 
Zapisnik 9. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti. 
Sklepe 9. seje  je podala predsednica Silva Vračko. 
 
Razprave no bilo. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 9. seje sveta šole z dne 27. 9. 2021. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 9. seje sveta šole z dne 27. 9. 2021)  
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Ad 3) Poročilo o izvedeni notranji reviziji za leto 2020  
 
Poročilo je bilo vsem članom poslano v elektronski obliki, skupaj z vabilom na sejo. Na seji ga je 
predstavil ravnatelj. Zahvalil se je vsem, ki so pri notranji reviziji pomagali in sodelovali z revizorko. 
Notranja revizija je bila izvedena na področju porabe presežkov, javnega naročanja in izvajanju 
evidenčnega knjiženja. 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so bili seznanjeni s poročilom o izvedeni notranji reviziji za leto 2020. 
 
(Priloga 4 – Poročilo o izvedeni notranji reviziji za leto 2020, v pogled v tajništvu šole)  
 
 
Ad4) Inventurni elaborat za leto 2021 
 
Inventurni elaborat je članom predstavila računovodkinja Marija Kolarič. Komisija je začela s 
popisom 15. 12. 2021, končala pa 17. 1. 2022. 
 
Sklep št. 4: Člani sveta šole so soglasno potrdili Inventurni elaborat za leto 2021. 
 
(Priloga 5 – Inventurni elaborat za leto 2021, v pogled v tajništvu šole)  
 
 
Ad5) Letno poročilo (računovodsko in poslovno poročilo) OŠ Gornja Radgona za leto 2021 
 
Letno poročilo so člani dobili v elektronski obliki.  
Računovodsko poročilo, ki je del letnega poročila, je predstavila računovodkinja Marija Kolarič. 
Predstavila je bilanco stanja na dan 31. 12. 2021, stanje sredstev na dan 31. 12. 2021, terjatve na 
dan 31. 12. 2021. Izkaz prihodkov in dohodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
je pomemben izkaz; finančni načrt in pogodbe o financiranju se delajo po denarnem toku. Šola ne 
ugotavlja dobička ali izgube ampak samo presežek prihodkov ali odhodkov. 
 
Poslovno poročilo je predstavil ravnatelj Dejan Kokol. Dejal je, da tako kot že leto prej, je tudi leto 
2021 bilo zaznamovano z epidemijo, kar je vplivalo na samo poslovanje in izvedbo letnega 
delovnega načrta. Glede na zadnja leta je zaznati porast števila učencev. Tudi na podružnični šoli 
se število učencev bistveno ne spreminja. V letu 2021 se je letni delovni načrt realiziral 96,75%. 
Šola se bo trudila še naprej, da epidemija ne bo vplivala na izvedbo programa. 
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Sklep št. 5: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letno poročilo (računovodsko in poslovno) OŠ Gornja 
Radgona za leto 2021. 
 
(Priloga 6 – Računovodsko poročilo, predstavitev ppt)  
(Priloga 7 – Letno poročilo (računovodsko in poslovno), v vpogled v tajništvu šole)  
 
 
Ad6) Finančni načrt šole za leto 2022 
 
Finančni načrt šole je za leto 2022 predstavila Marija Kolarič. Gre za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 
12. 2022. Pripravi se preden občina ustanoviteljica sprejema svoj proračun. Ko je proračun sprejet, 
se finančni načrt uskladi s proračunom. Prikazani so realizirani prihodki in odhodki za leti 2020 in 
2021 ter plan za leto 2022. Načrt odstopa od realizacije zaradi korone. Zaradi dviga stroškov bo 
potrebno verjetno tudi tega popravljati. Tudi ni realne predstave glede stroškov, zaradi nove VŠD, 
predvsem elektrike in ogrevanja. 
 
 
Razprava: 
 
K.K. je zanimalo, če se je šola že dogovorila oz. dorekla sodila za delitev stroškov elektrike, 
ogrevanja, obračunov, ko bo nova športna dvorana v uporabi. Predlaga, da se naj šola začne o tem 
dogovarjat, če se še ni, ker je finančni zalogaj velik. 
Računovodkinja je odgovorila, da še dorečenega ni nič. Šola niti ne ve ali bo imela športno dvorano 
v uporabi ali v upravljanju. 
Ravnatelj je na to odgovoril, da sodila še niso dogovorjena, so pa stroški že zdaj višji.  
S.B.A. je seznanila prisotne, da občinski proračun tega ne vključuje in tudi priporoča, da se glede 
tega začne dogovarjat, da ne bo vse »padlo« na šolo. 
 
Sklep št. 6: Člani sveta šole so soglasno potrdili Finančni načrt šole za leto 2022. 
(Priloga 8 – Finančni načrt šole za leto 2022)  
 
 
Ad7) Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Gornja Radgona za leto 2021 
 
Gradivo je bilo poslano članom z vabilom. Predsednica sveta šole je predstavila kriterije, po katerih 
se ocenjuje delovno uspešnost ravnatelja. Člane je seznanila, da se lahko glasuje javno ali tajno. 
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Sklep 7: Člani sveta šole so soglasno izglasovali, da se delovna uspešnost ravnatelja ocenjuje javno. 
 
Ocenjevalni list – obrazec so dobili vsi člani sveta šole.  
 
Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta  v času ocenjevanja ravnatelja zapustila prostor.  
Ob njuni vrnitvi je predsednica sveta šole razglasila, da so člani sveta šole ugotovili 100% delovno 
uspešnost ravnatelja Dejana Kokola za leto 2021. Ravnatelj se je zahvalil za oceno njegovega dela. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 8: Svet šole je ocenil, da je ravnatelj Dejan Kokol v letu 2021 dosegel 100 % vrednosti meril 
za ugotavljanje delovne uspešnosti in je upravičen do izplačila 5 % njegove letne osnovne plače za 
delovno uspešnost. 
 
(Priloga 9 – Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja Dejana Kokola za 2021)  
 
 
Ad8) Odredba o nadurnem delu za ravnatelja šole (1. 2. 2022 – 30. 6. 2022) 
 
Predsednica je članom pojasnila, da je v času izvajanja Odlokov o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, bila potrebna nenehna 
pripravljenost in opravljanje dodatnega dela preko polnega delovnega časa, poleg vseh svojih 
rednih obveznosti. Dela ni mogoče bilo opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in 
delitvijo dela. Svet zavoda mora s tem soglašati oz. odrediti nadurno delo. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 9: Člani sveta šole soglasno potrjujejo odredbo o nadurnem delu ravnatelju, v trajanju do 5 
ur na teden v obdobju od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022 in soglašajo k izplačilu nadur. 
 
Ad9) Izvrševanje novega 46. člena ZOFVI-N v zvezi s spremembo sestave sveta zavoda 
 
Predsednica je člane seznanila s spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v zvezi s spremembo sestave sveta zavoda. Spremenilo se je število članov, in sicer iz 
sedanjih 11 članov na 9 članov (trije predstavniki zavoda, trije predstavniki, staršev, trije 
predstavniki občine ustanoviteljice). Do izteka mandata, 29. 5. 2023, ostane sestava enaka. Do 
14.1.2023 moramo spremeniti Poslovnik o delu Sveta OŠ Gornja Radgona. 
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Sklep št. 10: Člani sveta šole so se seznanili s spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. 
 
Sklep št. 11: Člani sveta šole so potrdili, da se akt začne spreminjati po končanem postopku 
imenovanja ravnatelja. Osnutek pripravi predsednik sveta šole in ravnatelj, člani ga pregledajo in 
potrdijo. 
 
 
Ad10) Predlog sprememb Poslovnika o delu Sveta OŠ Gornja Radgona 
 
Predsednica je članom sveta šole podala predloge sprememb Poslovnika o delu Sveta OŠ Gornja 
Radgona. Spremeni se člen, ki se po novem glasi: 
 
2. člen 
Delo sveta šole je javno. Javnost dela se uresničuje z objavo zapisnikov sestankov na oglasni deski 
v veliki zbornici (P6) in na spletni strani šole. Javnost se lahko omeji ali izključi, če svet šole tako 
odloči pred obravnavo posamezne točke dnevnega reda zaradi varovanja poslovne tajnosti ali 
zaradi zavarovanja osebnih podatkov udeležencev vzgoje in izobraževanja. 
 
3. člen 
Svet šole opravlja svoje delo na rednih, izrednih, korespondenčnih in videokonferenčnih sejah, ki 
se sklicujejo po potrebi. 
 
 
7. člen 
Prvo sejo novoizvoljenega sveta šole v novi sestavi skliče predsednik starega sveta zavoda, v 
primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi petih 
predstavnikov delavcev šole. Prvo sejo sveta šole vodi do izvolitve novega predsednika sveta šole 
najstarejši član novega sveta šole. 
 
52.členca 
Svet šole na seji pregleda kandidature in iz nadaljnjega postopka izloči nepopolne kandidature in 
kandidature kandidatov, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 
Prepozno vložene kandidature se neodprte zavržejo, če je iz podatkov na ovojnici mogoče razbrati 
ime, priimek in naslov kandidata, sicer se ovojnice odprejo zaradi pridobitve podatkov o 
kandidatih. Svet šole na seji sprejme sklep, da se prijavljene kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za ravnatelja, izloči iz izbirnega postopka. 
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Sklep št. 12: Člani sveta šole so soglasno potrdili predloge sprememb Poslovnika o delu Sveta OŠ 
Gornja Radgona. Spremenijo se 2., 3., 7. in 52. člen. 
 
Ad11) Sklep o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Gornja Radgona 
 
Predsednica sveta šole je seznanila člane o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Gornja 
Radgona za mandatno obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027. Z vsebino razpisa so bili člani 
seznanjeni na seji. Razpis bo objavljen na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, OE Murska Sobota, 
dne 30. 3. 2022. 
 
Sklep št. 13: Svet šole razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Gornja Radgona 
za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2022. 
 
Sklep št. 14: Razpis se objavi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS, OE Murska Sobota, dne 30. 
3. 2022. 
 
Sklep št.: 15: Člani sveta potrdijo vsebino razpisa, ki bo objavljen 30. 3. 2022 na spletni strani Zavoda 
za zaposlovanje RS, OE Murska Sobota. 
 
(Priloga 10 – Vsebina razpisa)  
 
Ad12) Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta šole 
 
Razprave ni bilo. 
 
Ad13) Razno 
 
Razprave ni bilo. 
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 16.55. 
 
 

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


