ZAPISNIK
NAZIV :

Osnovna šola
Stanka Vraza Ormož

Zapisnik: Urška Vodušek ___________
Overovatelja: Eva Lorenčič _________
Marija Mohorič _________

Datum: 22. 4. 2021
NASLOV SESTANKA:

Začetek sestanka:15.30

Konec sestanka: 16.02

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

Viktorija Lukman, Domen Hren
PRISOTNI

Tina Erhatič, Jožef Šterman, Halyna Masten Voytovych, Zinka Veldin, Nataša
Kozel, Marija Mohorič, Eva Lorenčič, Martina Hebar, Urška Vodušek
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta zavoda.
Pregled in obravnava prispele prijave z dokazili na razpisano mesto
ravnatelja – ustreznost vloge.
5. Dogovor o predstavitvi kandidatke za ravnatelja članom sveta
zavoda.
6. Razno.
Ad1 Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je pozdravila vse prisotne. Preverila je
prisotnost in povedala, da sta opravičeno odsotna gospa Viktorija Lukman in
gospod Domen Hren.
Predsednica sveta zavoda je ugotovila, da so sklepčni.
Ad2 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.
Gradivo: Vabilo na 4. 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. 28: Predlagani dnevni red se soglasno potrdi.
Ad3 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta zavoda.
Gradivo: Zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož, ki je bila 1. 4. 2021.

Predsednica sveta zavoda je preletela zapisnik ter prebrala sklepe 3. redne seje
sveta zavoda.

Sklep št. 29: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo zapisnik 3. redne seje
Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož.
Ad4 Pregled in obravnava prispele prijave z dokazili na razpisano mesto
ravnatelja – ustreznost vloge.
Gradivo: /

Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je povedala, da je poskenirala vse
dokumente iz prijave kandidatke za ravnatelja, mag. Mojce Visenjak in jih bo delila
s člani sveta zavoda preko zaslona.
Najprej je pokazala skenirano pisemsko ovojnico, v kateri je prispela prijava, tako
da so se člani sveta zavoda lahko prepričali, da je prijava prispela pravočasno.
Nato so člani sveta zavoda po seznamu razpisnih pogojev pregledali vsa dokazila
in potrdila ter ugotovili, da so le-ta ustrezna.
K prijavi je bil priložen tudi program vodenja za 2021─2026. Predsednica sveta
zavoda je skenirani program vodenja delila s člani sveta zavoda. Predsednica je
celoten program tudi prebrala. Kandidatka za ravnatelja je v programu vodenja
natančno razdelala namene učenja, kriterije uspešnosti in dokaze po posameznih
področjih: vodenje pedagoške dejavnosti, upravljanje, sodelovanje z okoljem in
razvoj šole in kakovost.
Po pregledani vlogi ni bilo razprave ali mnenj.
Sklep št. 30: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo, da prijavljena
kandidatka mag. Mojca Visenjak izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi
zahtevane pogoje za ravnatelja OŠ Stanka Vraza Ormož.
Ad5 Dogovor o predstavitvi kandidatke za ravnatelja članom sveta
zavoda.
Gradivo: /

Predsednica sveta zavoda je povedala, da zakon sicer ne omenja konkretnih
določb, da bi se kandidati za ravnatelja predstavljali tudi v živo, vendar je praksa,
da se včasih svet zavoda za to odloči.
Predsednica sveta zavoda je povabila člane k podajanju mnenj ali bi želeli, da se
kandidatka za ravnatelja, mag. Mojca Visenjak članom sveta zavoda predstavi še
v živo. Vsak član je dobil besedo.
Mnenje vseh je bilo dokaj identično. Povedali so, da je bil predložen program
vodenja k prijavi zelo podroben in da ne potrebujejo dodatnih pojasnil. Povedano
je bilo, da kandidatko za ravnatelja tako predstavniki zaposlenih kot tudi staršev
zelo dobro poznajo in verjamejo, da bo zadani program dela uresničila. Vsi
omenjeni so povedali, da predstavitev v živo ni potrebna. Predstavnik
ustanoviteljice, g. Jožef Šterman je povedal, da so vsi imeli priložnost kandidatko
za ravnatelja spoznati na eni izmed preteklih sej, kjer je podrobno predstavila
realizacijo svojega dela in so bili s slišanim že takrat zadovoljni, zato tudi on ne
vidi potrebe po predstavitvi v živo.
Sklep št. 31.: Člani sveta zavoda soglasno sprejmejo, da se na naslednji
seji ne izvede predstavitev kandidatke.
Predsednica sveta zavoda je pod to točko še povzela nadaljnje kratkoročne korake
v postopku imenovanja ravnatelja. Od jutri dalje bo tako potekal 20-dnevni rok,

da si svet zavoda pridobi pisna mnenja o kandidatki za ravnatelja od zaposlenih,
staršev in ustanoviteljic. Nato se bo svet zavoda 27. maja 2021 srečal na svoji 5.
redni seji, kjer bo obravnaval prispela mnenja.
Ad6 Razno.
Gradivo: /

Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je pozvala prisotne člane k razpravi, a se
ta ni razvila.

Predsednica Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož:
Nataša Kozel, prof. spec. in reh. ped.

