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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa: Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 

Odgovorna uradna oseba: mag. Mojca Visenjak, ravnateljica 

Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2015 

Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2019 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://osstankavraza.splet.arnes.si/ 

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na 
naslovu http://osstankavraza.splet.arnes.si/ 
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2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU  
IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 

2.1.  Organigram in podatki o organizaciji organa 

Organigram zavoda: 

 

Kratek opis delovnega 
področja zavoda: 

Osnovna šola Stanka Vraza Ormož  je vzgojno-izobraževalni 
zavod, ki izvaja prilagojeni vzgojno-izobraževalni program za 
otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju.  Izvaja 
dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, organizira 
šolsko prehrano za učence ter kulturne, športne, 
naravoslovne, tehniške dneve in druge prireditve. Izvaja tudi 
številne nadstandardne dejavnosti. 

Kot samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod je bila 
ustanovljena leta 1980, oddelki OŠPP pri OŠ Ormož pa leta 1970. 

Programi: Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 
standardom: od 1. do 9. razreda osnovne šole. V program se 
vključujejo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 
Posebni program vzgoje in izobraževanja: od I. do VI. stopnje, 
kamor se vključujejo otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju. 

Druga področja dela: Mobilna specialno pedagoška služba 

Nevrofizioterapija 
Delovna terapija 

Logopedska terapija 

Ustanoviteljice šole: Od 21. 12.2007 so ustanoviteljice šole občina Ormož, občina 
Središče ob Dravi in občina Sveti Tomaž (preberi več). 
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2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje  
             informacij 

Pristojna oseba: mag. Mojca Visenjak, ravnateljica 

+386 2 741 65 50 

mojcavisenjak@osstankavraza.si 

Dobravska ulica 13a, 2270 Ormož 

2.3. Seznam organov zavoda 

Svet šole: Tanja Prosnik Žunec, predsednica 

Ravnateljica: mag. Mojca Visenjak 

Svet staršev: Domen Hren, predsednik 

Strokovni aktivi: Aktiv PPVI 
Aktiv NIS 
Aktiv MSPS 
Medobčinski aktiv logopedov 

Učiteljski zbor: Povezava na spletno stran šole 
Zaposleni/Strokovni delavci 

2.4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z  
             delovnega področje organa (preko državnega, lokalnega oziroma   
             evropskega registra predpisov) 

Notranji predpisi 
 

Državni predpisi ZAKONI: 

Povezava na veljavne predpise zakonov in 
podzakonskih aktov s področja izobraževanja 

 

KOLEKTIVNA POGODBA: 

Povezava na Kolektivno pogodbo za 
negospodarske dejavnosti 

 
Povezava na Kolektivna pogodba za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

 

Povezava na Uradni list Republike Slovenije 

 

Predpisi Evropske Unije 
Povezava na Splošno uredbo EU o varstvu 
podatkov (GDPR – General Data Protection 
Regulation) 

Povezava na Direktivo EU 2016/680 
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2.5. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra  
             predpisov) 

Predlogi predpisov Povezava na register predlogov predpisov  

2.6.  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Letni delovni načrt šole Povezava na Letni delovni načrt za šolsko 
leto 2019/2020 

Poročilo o realizaciji LDN Povezava na Poročilo o realizaciji Letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

Individualni letni delovni načrti strokovnih 
delavcev 

V elektronski obliki pri vodstvu šole 

2.7.  Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod Odločanje o pritožbah 
Izrekanje vzgojnih ukrepov 
Vpis na podlagi odločbe o usmeritvi 
Dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v 
naravi  
Napredovanje delavcev v plačilne razrede  
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive  
Imenovanje ravnatelja  
Sprejem letnega delovnega načrta  
Sprejem poročila o realizacij letnega delovnega 
načrta  
Sprejem poslovnega poročila 

2.8.  Seznam drugih informatizacijskih zbirk podatkov 

Seznam zbirk / 

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja  
             oziroma seznam posameznih dokumentov 

Urniki Povezava do urnikov NIS 
Povezava do urnikov PPVI 

Pogovorne ure učiteljev Povezava do govorilnih in pogovornih ur 

Šolski koledar Povezava do šolskega koledarja 2019/2020 

Šolska publikacija Povezava do šolske publikacije 2019/2020 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja 

Opis dostopa preko spleta Povezava do spletne strani šole 
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Opis drugih dostopov Informacije javnega značaja so fizično dostopne 
v tajništvu šole, v času uradnih ur, v ponedeljek 
od 8. do 10. ure in v sredo od 11. do 13. ure, po 
predhodni najavi 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma tematskih sklopov 

Programi izobraževanja, dodatne obravnave 

 

 


