
ZAPISNIK 

NAZIV : 

Osnovna šola  
Stanka Vraza Ormož 

  
Zapisnik: Urška Vodušek ___________ 

Overovatelja: Martina Hebar _________ 

                   Marija Mohorič _________  
    Datum: 1. 4. 2021    Začetek sestanka:15.30    Konec sestanka: 16.00  
NASLOV SESTANKA: 

3. REDNA SEJA SVETA ZAVODA OŠ STANKA VRAZA 
ORMOŽ 
(videokonferenčna izvedba preko aplikacije Arnes ZOOM) 

 

ODSOTNI 

Zinka Veldin 
PRISOTNI 

Tina Erhatič, Jožef Šterman, Viktorija Lukman, Domen Hren, Halyna Masten 

Voytovych, Nataša Kozel, Marija Mohorič, Eva Lorenčič, Martina Hebar, Urška 
Vodušek 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta zavoda. 

4. Potrditev članov upravnega odbora šolskega sklada. 

5. Pregled in obravnava prispelih prijav z dokazili na razpisano mesto 

ravnatelja. 

6. Razno. 

 

Ad1 Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 
 

Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je pozdravila vse prisotne. Povedala je, da 
je bila naknadno spremenjena lokacija seje zaradi ukrepov ob poslabšanju 
epidemiološke slike v državi. Tako so se člani sveta zavoda sestali 

videokonferenčno. 
Preverila je prisotnost in povedala, da je opravičeno odsotna gospa Zinka Veldin. 

Predsednica sveta zavoda je ugotovila, da so sklepčni. 
 

Ad2 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

Gradivo: Vabilo na 3. redno sejo Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož s predlaganim 

dnevnim redom. 

 
Predsednica sveta zavoda je predstavila dnevni red seje. Prisotni so se strinjali s 

predlaganim dnevnim redom.  
 

Sklep št. 24: Predlagani dnevni red se soglasno potrdi. 
 

Ad3  3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta 

zavoda. 



Gradivo: Zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož, ki je bila 11. 3. 

2021. 

 
Predsednica sveta zavoda je prebrala sklepe 2. redne seje sveta zavoda.  
 

Sklep št. 25: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo zapisnik 2. redne seje 
Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož. 

 

Ad4 Potrditev članov upravnega odbora šolskega sklada. 

Gradivo: / 

 
Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je povedala, da na šoli zelo uspešno deluje 

Šolski sklad OŠ Stanka Vraza Ormož. Dosedanjim članom upravnega odbora je 
pretekel 3-letni mandat. Naloga sveta zavoda je, da potrdi štiri nove predstavnike 

za upravni odbor šolskega sklada iz vrst zaposlenih. 
Predsednica sveta zavoda je pozvala prisotne k predlogom za člane upravnega 
odbora. Ker predlogov ni bilo, je podala nabor kandidatov za člane, ki je nastal s 

strani zaposlenih. Predlagani kandidati so bili: Tanja Prosnik Žunec, Kristina 
Podgorelec, Alenka Niedorfer in Marija Mohorič. Prisotni so se strinjali z vsemi 

podanimi predlogi.  
 
Sklep št. 26: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo predlagane člane 

upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Stanka Vraza Ormož za mandatno 
obdobje april 2021─april 2024. 

 

Ad5 Pregled in obravnava prispelih prijav z dokazili na razpisano mesto 

ravnatelja. 

Gradivo: / 

 

Predsednica sveta zavoda je delila objavo razpisa za delovno mesto ravnatelja v 
Uradnem listu RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021. Povzela je razpisne pogoje in 

prebrala vsa zahtevana dokazila, ki morajo biti priložena prijavi. 
Predsednica sveta zavoda je povedala, da je na razpis prispela ena prijava z 
datumom 26. 3. 2021, kar je v predpisanem roku. Predsednica sveta zavoda je 

pred kamero odprla pisemsko ovojnico prispele prijave. Razbrala je, da se na 
delovno mesto ravnatelja prijavlja mag. Mojca Visenjak. Skrbno je pregledala 

popolnost vloge, vsa dokazila je članom sveta zavoda pokazala preko kamere. 
Ugotovila je, da je prispela prijava popolna. 
Do naslednje seje bo celotno dokumentacijo prispele vloge skenirala, da bo preko 

delitve strani vidna vsem članom sveta zavoda. 
 

Sklep št. 27.: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo, da je vloga mag. Mojce 
Visenjak na razpisano delovno mesto ravnatelja popolna.  
 

Ad6  Razno. 

Gradivo: / 

 

Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je spodbudila prisotne člane k razpravi. 
Član sveta zavoda Jožef Šterman je povedal, da se včasih v javnosti sliši kritike na 
račun gotovih vodstvenih kadrov, ko se pa pokaže priložnost za takšen položaj, pa 

na razpis prispe zgolj ena prijava. Člani sveta zavoda, tako predstavniki zaposlenih 



kot staršev in tudi ustanoviteljev, so ugotovili, da so lahko s prispelo vlogo 
zadovoljni, saj je zdajšnja ravnateljica šolo odlično vodila. 

Novih tem pogovora ni bilo.  
 

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož: 

Nataša Kozel, prof. spec. in reh. ped. 

 


