
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 3. 3. 2021 

 

Zapisnik 1. seje Komisije za izvedbo predhodnega postopka imenovanja 

ravnatelja 
 

Čas in kraj seje: sreda, 2. 3. 2021 ob 18.00 v zbornici matične šole. 

 

Prisotni: 

Člani komisije: Erika Frantar, Špela Korinšek Kaurin, Tit Zupan 

Za zapisnik: Metka Lupše 

 

Svet zavoda je na svoji 2. seji dne 4. 2. 2021 v okviru 3. točke dnevnega reda imenoval 

tričlansko komisijo za izvedbo predhodnega postopka v sestavi Tit Zupan, Erika Frantar, Špela 

Korinšek Kaurin, ki je pooblaščena za odpiranje vlog kandidatov, preverjanja ustreznosti vlog 

in pozivanja k dopolnitvi vlog ter pripravo poročila za sejo sveta zavoda. 

 

Komisija se je sestala z namenom pregleda prispelih prijav na razpisano delovno mesto 

ravnatelja, preverjanja ustreznosti vlog in pozivanja k dopolnitvi vlog ter pripravo poročila za 

sejo sveta zavoda. 

 

Komisija ugotavlja: 

 

- prispele so tri prijave, ki so naslovljene na Svet zavoda in so ostale zaprte do 

zasedanja te komisije; 

- vse tri prijave so prispele pravočasno; 

- vsi kandidati izpolnjujejo zakonsko zahtevane pogoje in dva kandidata sta 

priložila vse potrebne priloge; 

- eden od kandidatov ni poslal vseh zahtevanih prilog in ga bo komisija pozvala k 

dopolnitvi vloge in sicer za dokazilo o delovnih izkušnjah in potrdilo iz kazenske 

evidence iz Ministrstva za pravosodje (nekaznovanost).  

 

Komisija se dogovori o predvidenem datumu predstavitve kandidatov za ravnatelja. Svetu 

zavoda predlaga, da se predstavitve izvede preko platforme ZOOM, dne 23. 3. 2021.  

 

Zaradi poziva za dopolnitev vloge, komisija o imenih kandidatov ne bo poročala do naslednje 

seje sveta zavoda. 

 

 

Zaključek seje ob 20.15. 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 

 



Evidenca prispelih vlog: 

 

 

 

 Ime in priimek Ustreznost vloge 

1 MARUŠA BABNIK NE – POZIV ZA DOPOLNITEV – priloga Potrdilo iz 

kazenske evidence iz Ministrstva za pravosodje 

2 GREGOR PEČAN DA 

3 OLGA VODOPIVEC DA 


