
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 18. 3. 2021 

Št. dok.: 900-2/2020/6-LM 

 

Zapisnik 3. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: četrtek, 17. 3. 2021 ob 18. preko platforme ZOOM (video konferenca). 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih: Nataša Jerina, Mateja Grčar, Ajda Šimonka, Romana Vrhovec, Tit 

Zupan;  

Predstavniki staršev: Špela Korinšek Kaurin, Vesna Lukežič, Jernej Rebolj;  

Predstavniki ustanoviteljice: Iztok Brodnik, Erika Frantar, Marija Nolimal;  

 

Ostali vabljeni: Lilijana Meden Fuchs(sindikat SVIZ),  

Zapisnikar: Metka Lupše. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 2. seje sveta zavoda z dne 4. 2. 2021. 

3. Seznanitev s poročilom Komisije za izvedbo predhodnega postopka imenovanja 

ravnatelja OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani in določitev datuma predstavitev 

prijavljenih kandidatov. 

4. Pobude in predlogi članov sveta. 

 

Ad1)  

Prisotnih je 10 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

SKLEP:  Svet zavoda soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

Predsednica je na kratko predstavila vsebino zapisnika prejšnje seje in sprejete sklepe. 

Seji se je pridružila še ena članica, zato je sedaj prisotnih 11 članov. 

SKLEP: Svet zavoda soglasno potrdi zapisnik 2. seje sveta zavoda z dne 4. 2. 2020. 

Ad3) 

Predsednica predstavi delo Komisije za izvedbo predhodnega postopka imenovanja ravnatelja 

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

 

Komisija je ugotovila, da so na svet zavoda prispele 3 vloge za delovno mesto ravnatelja, ki so 

ostale zaprte do zasedanja komisije, torej do … Vse tri prijave so prispele pravočasno. Vsi 



kandidati izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za delovno mesto ravnatelja. Dva kandidata 

sta priložila vse potrebne priloge, enemu kandidatu pa so poslali poziv za dopolnitev vloge. 

Komisija je pravočasno prejela dopolnitev vloge in so vse tri vloge popolne. Oba zapisnika 

komisije sta priloga tega zapisnika.  

Kandidati za ravnatelja so Maruša Babnik, Gregor Pečani in Olga Vodopivec.  

Komisija se je dogovorila o predvidenem datumu predstavitve kandidatov za ravnatelja in 

predlaga svetu zavoda, da bi se predstavitve izvedle 23. 3. 2021.  

Potekala je debata o datumu predstavitev kandidatov, razreševanje dilem s strani občinske 

komisije in s strani sveta staršev. Pojasnjeno je bilo, da organizacija predstavitve kandidatov ni 

odvisna od seje komisije na občini in seje sveta staršev. Oni še vedno lahko pravočasno skličejo 

svoje seje in v 20 dneh podajo svoje mnenje. Pojasnjeno je bilo tudi, kdo vse se lahko udeleži 

predstavitve kandidatov in da bo potekala preko platforme ZOOM, kandidati bi predstavitev 

izvedli iz zbornice šole, kjer bo prisoten računalničar zaradi morebitnih tehničnih težav. 

Potekala je debata o tem, da bi se predhodno zbralo vprašanja za kandidate, da se ti lahko 

pripravijo in pozanimajo glede problematike zavoda in zmenili so se, da se vprašanj v naprej 

kandidatom ne bo pošiljalo.  

 

SKLEP: Svet zavoda določi datum predstavitve kandidatov za ravnatelja in sicer v torek, 

23. 3. 2021 ob 18.00.  

 

SKLEP: Svet zavoda sklene, da bo vrstni red predstavitve kandidatov za ravnatelja 

potekal po abecedi priimkov kandidatov.  6 jih je glasovalo za predstavitev po abecedi, 5 

jih je glasovalo za žreb vrstnega reda. 

 

SKLEP: Svet zavoda povabi na predstavitev kandidatov za ravnatelja in zaprosi za 

obrazloženo mnenje lokalno skupnost, svet staršev ter učiteljski in vzgojiteljski zbor. 10 

članov je glasovalo ZA, eden se je vzdržal.  

 

 

Ad4) 

Predsednica člane seznani, da so pobude s prejšnje seje bile posredovane na občino in se bo 

predstavnik občine udeležil naslednje seje sveta zavoda.  

 

 

 

 

 

Zaključek seje ob 18.35. 

 

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 

 


