
ZAPISNIK 

NAZIV : 

Osnovna šola  
Stanka Vraza Ormož 

  
Zapisnik: Urška Vodušek ___________ 

Overovatelja: Marija Mohorič ________ 

                     Eva Lorenčič _________  
    Datum: 11. 3. 2021    Začetek sestanka:15.30    Konec sestanka: 17.40  
NASLOV SESTANKA: 

2. REDNA SEJA SVETA ZAVODA OŠ STANKA VRAZA 
ORMOŽ 

 

ODSOTNI 

Domen Hren, Viktorija Lukman 
PRISOTNI 

Tina Erhatič, Jožef Šterman, Zinka Veldin, Halyna Masten Voytovych, mag. Mojca 

Visenjak, Dušanka Ozmec, 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 1. redne – konstitutivne seje sveta 
zavoda. 

4. Obravnava in sprejem zapisnika Centralne inventurne komisije za leto 
2020. 

5. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2020. 

6. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2021. 

7. Obravnava in sprejem Programa dela za leto 2021. 

8. Obravnava in sprejem Kadrovskega načrta za leto 2021. 

9. Obravnava in sprejem Rokovnika za izvedbo opravil in postopkov za 
imenovanje ravnatelja OŠ Stanka Vraza Ormož. 

10. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2020. 

11. Razno. 

 

Ad1 Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 
 

Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je pozdravila vse prisotne. Preverila je 
prisotnost in povedala, da je opravičeno odsotna gospa Viktorija Lukman. Odsoten 

je bil tudi gospod Domen Hren. 
Predsednica sveta zavoda je ugotovila, da so sklepčni. 

 

Ad2 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

Gradivo: Vabilo na 2. redno sejo Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož s predlaganim 

dnevnim redom. 

 
Predsednica sveta zavoda je predlagala, da se zaradi potreb po dopolnitvah 
poslovnika sveta zavoda, v dnevni red doda točka 9. Dopolnitev in sprejem 

Poslovnika Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza, pri čemer pa točka 9. iz prvotno 
predlaganega dnevnega reda postane točka 10, točka 10 postane točka 11 in točka 

11 postane točka 12.  



Prisotni so se strinjali z dodano točko dnevnega reda.  
 

Sklep št. 11: Predlagani spremenjeni dnevni red z dodano točko dnevnega 
reda Dopolnitev in sprejem Poslovnika Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza 

Ormož se soglasno potrdi. 
 

Ad3  Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje 

sveta zavoda. 

Gradivo: Zapisnik 1. redne – konstitutivne seje Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož, ki 

je bila 24. 9. 2020. 

             

Predsednica sveta zavoda je prebrala sklepe 1. redne seje sveta zavoda.  
 

Sklep št. 12: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo zapisnik 1. redne – 
konstitutivne seje Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož. 
 

Ad4  Obravnava in sprejem zapisnika Centralne inventurne komisije za 
leto 2020. 

Gradivo: Zapisnik Centralne inventurne komisije za leto 2020.  

 
Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je predstavila zapisnik Centralne 
inventurne komisije za leto 2020. Prisotne je pozvala k besedi, pripomb ni bilo.  

 
Sklep št. 13: Zapisnik Centralne inventurne komisije za leto 2020 se 

potrdi. 
 

Ad5  Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2020. 

Gradivo: Letno poročilo za leto 2020. 

Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je predstavila Letno poročilo za leto 2020. 

Podrobno je predstavila realizirane zastavljene cilje po posameznih področjih. 
Izpostavila je dobre odnose med zaposlenimi ter med učitelji in učenci, vnašanje 

sodobnih načinov poučevanja (poudarek na poučevanju po elementih formativnega 
spremljanja) in raznolikih metod dela, nenehen strokovni razvoj učiteljev, 
možnosti dodatnih obravnav za učence, projektne aktivnosti, urejanje in 

posodabljanje šolskega prostora (posodobitev IKT opreme, prenova garderobe, 
zgledna urejenost okolice šole in parkirišča). 

Med drugim je pojasnila nekoliko nižjo realizacija pouka (96,59 %) kot običajno, 
ki je bila posledica enotedenskega prehoda pouka na daljavo. 
Preteklo leto je zaznamovala epidemija in pouk na daljavo zaradi česar je odpadla 

večina tekmovanj, izvedla sta se Računanje je igra in Območna revija otroških 
pevskih zborov »CICIDO«. Tudi NPZ-ji so bili odpovedani.  

Ob koncu predstavitve je povzela in povedala, da glede na nepredvidljivo leto niso 
mogli realizirati vseh ciljev, nekatere pa so realizirali v spletnem okolju. Dodala je 
še, da se je v drugem valu epidemije dvignila kvaliteta poučevanja na daljavo, kar 

so potrdili tudi starši v posebni anketi. 
 

Nato je računovodkinja Dušanka Ozmec predstavila računovodsko poročilo, ki je 
del Letnega poročila. Ob zaključku podrobne predstavitve je povzela, da je zavod 
v letu 2020 z javnimi sredstvi gospodaril racionalno in predvsem gospodarno. 

 



Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel se je obema zahvalila za predstavitev ter 
povabila prisotne k razpravi. Razprave ni bilo. 

 
Sklep št. 14.: Letno poročilo za leto 2020 se soglasno sprejme. 

 

Ad6  Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2021. 

Gradivo: Finančni načrt za leto 2021. 

 

Računovodkinja Dušanka Ozmec je predstavila Finančni načrt za leto 2021. 
Podrobno je razložila posamezne postavke. 

Vprašanj in razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 15: Finančni načrt za leto 2021 se soglasno sprejme. 

 

Ad7  Obravnava in sprejem Programa dela za leto 2021. 

Gradivo: Program dela za leto 2021. 

 
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je nazorno predstavila program dela. Povedala 
je, da bo njegova izvedba seveda močno odvisna od epidemioloških razmer.  

Predsednica sveta zavoda je prisotne pozvala k vprašanjem. Razprave in vprašanj 
ni bilo. 

 
Sklep št. 16: Program dela za leto 2021 se soglasno sprejme.  
 

Ad8 Obravnava in sprejem Kadrovskega načrta za leto 2021. 

Gradivo: Kadrovski načrt za leto 2021. 

 

Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je predstavila načrt kadrovanja. Povedala je, da 
zaposlujejo kader, ki ga primanjkuje na državnem nivoju (to so logopedi in 
specialni pedagogi). Trenutno imajo nekaj težav predvsem zaradi pomanjkanja 

logopedov. V prihodnosti predvideva enako število oddelkov in razpis dveh 
delovnih mest logopedinj. 

Po predstavitvi ni bilo vprašanj.  
 
Sklep št. 17: Kadrovski načrt za leto 2021 se soglasno sprejme.  

 

Ad9 Dopolnitev in sprejem Poslovnika Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza. 

Gradivo: / 

 
Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je povedala, da se je ob pripravi predloga 
Rokovnika za izvedbo opravil in postopkov za imenovanje ravnatelja izkazala 

potreba po dopolnitvi in spremembi nekaterih členov Poslovnika sveta zavoda. 
Predlagala je naslednje dopolnitve in spremembe: 

- svet zavoda se lahko sestaja tudi v dopisnih sejah in da lahko seje potekajo tudi 
v spletnem okolju, 
- svet zavoda o imenovanju ravnatelja odloča v tajni obliki (v skladu u odlokom 

Občine Ormož). 
Prisotni so se s predlogi strinjali. 

 



Sklep št. 18: Dopolnjen Poslovnik Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza se 
soglasno sprejme. 

 

Ad10 Obravnava in sprejem Rokovnika za izvedbo opravil in postopkov za 
imenovanje ravnatelja OŠ Stanka Vraza Ormož. 

Gradivo: Predlog Rokovnika za izvedbo opravil in postopkov za imenovanje ravnatelja OŠ 

Stanka Vraza Ormož. 

  

Predsednica sveta zavoda je povedala, da meseca oktobra sedanji ravnateljici 
preteče mandat. Za postopek je potrebno pripraviti rokovnik. Predsednica je 
predstavila pripravljen Rokovnik z vsemi pomembnimi datumi in opravili. Tako bo 

z jutrišnjim dnem odprt razpis prostega delovnega mesta ravnatelja. Na Rokovnik 
ni bilo pripomb. 

V razpravi je bilo vprašanje, na kakšen način bodo potekale seje. Predsednica sveta 
zavoda je odgovorila, da bo najverjetneje večina sej zaradi same narave sej 
(odpiranje in pregled vlog, predstavitve kandidatov …) morala potekati v živo, 

seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. 
Gospod Jožef Šterman je vprašal ali se bo o postopku obveščalo tudi 

ustanoviteljice. Predsednica mu je pritrdila, saj tako veleva sam postopek.  
 
Sklep št. 19: Rokovnik za izvedbo opravil in postopkov za imenovanje 

ravnatelja se soglasno sprejme. 
 

Sklep št. 20: Svet zavoda soglasno potrdi razpis prostega delovnega mesta 
ravnatelja. 
 

Sklep št. 21: Razpis za ravnatelja OŠ Stanka Vraza Ormož se objavi v 
glasilu Uradni list RS v času od 19. 3. 2021 do 29. 3. 2021. 
 

Ad10 Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2020. 

Gradivo: / 

  

Predsednica sveta zavoda je predstavila kriterije, po katerih se ocenjuje delovna 
uspešnost ravnateljev. Člani sveta zavoda so odločali o posameznih kriterijih. Tako 
so ravnateljici pri vseh kriterijih (realizacija obsega programa, kakovost izvedbe 

programa, razvojna naravnanost zavoda in zagotavljanje materialnih pogojev) 
namenili najvišje možno število odstotkov. Delo ravnateljice so soglasno ocenili s 

100 %. 
Nato je predsednica sveta zavoda povedala še, da ima letos ocena delovne 
uspešnosti ravnatelja tudi finančni učinek. Povedala je, da se ravnateljem  

uspešnost lahko izplača v višini od 2 do 5 % njihove polletne osnovne plače.  
Članom sveta zavoda je predstavila vsebino okrožnice Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. Predsednica je predlagala, da se v skladu s 
priporočili iz okrožnice, ravnateljici izplača 5 %, saj so člani sveta zavoda po 
posameznih kriterijih delo ravnateljice že ocenili kot odlično. Izpostavila je veliko 

obremenjenost ravnateljice v času pouka na daljavo in ob vrnitvi v šolo (izdelava 
različnih protokolov dela). Vsi prisotni so se s predlogom izplačila 5 % strinjali. 

Sklep št. 22: Člani Svet zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož so ocenili delovno 
uspešnost ravnateljice s 100 %. 
 



Sklep št. 23: Člani Sveta zavoda so sklenili, da se izplačilu delovne 
uspešnosti ravnateljice nameni 5 % njene polletne osnovne plače. 
 

Ad11 Razno. 

Gradivo: / 

 

Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je spodbudila prisotne člane k odprtju 
novih tem pogovora. Posebna razprava se ni razvila. 
 

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož: 

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

 


