
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 22. 4. 2021 

Št. dok.: 900-2/2020/9-LM 

 

Zapisnik 4. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: torek, 13. 4. 2021 ob 17.00 v kulturnem domu Dolsko. 

 

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 preko platforme 

ZOOM na daljavo, zaradi karantene;  

 

Ostali vabljeni: Lilijana Meden Fuchs(sindikat SVIZ), Anja Divjak (predsednica sveta staršev), 

Gregor Pečan (ravnatelj), Željko Savič (župan). 

Zapisnikar: Metka Lupše. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta zavoda z dne 17. 

3. 2021.  

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o 

uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto. 

4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta zavoda za leto 2021, ki vsebuje tudi kadrovski 

načrt. 

5. Obravnava in sprejem poročila o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda. 

6. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila. 

7. Pogovor s predstavnikom občine glede podanih pobud z 2. seje sveta zavoda. 

8. Pobude in predlogi članov sveta. 

9. Delovna uspešnost ravnatelja. 

10. Seznanitev s pridobljenimi mnenji v postopku imenovanja ravnatelja in glasovanje o 

imenovanju ravnatelja za mandatno obdobje 2021 - 2026. 

 

 

Predsednica sveta zavoda je pozdravila vse prisotne na seji in članico, ki je sodelovala preko 

videokonference. Prisotne je naprosila za mir in tišino v dvorani, jih seznanila, da v debatah in 

pri glasovanju sodelujejo samo člani sveta zavoda, ostali pa dvignejo roko in bodo dobili 

besedo.  

 

Ad1)  

Prisotnih je 11 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 



SKLEP:  Svet zavoda soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

 

Predsednica prebere sklepe iz zapisnika prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

Svet zavoda soglasno potrdi zapisnik 3. seje sveta zavoda z dne 17. 3. 2020. 

 

Ad3) 

 

Ravnatelj na kratko predstavi Letno poročilo. Zavod je v letu 2020 posloval pozitivno. 

Pozitivnemu rezultatu zavoda je botrovalo poslovanje vrtca, saj je šola poslovala z izgubo. 

Zaradi epidemije na šoli ni bilo prihodkov od oddajanja prostorov, kosil za zunanje 

odjemalce,… Plače za uslužbence v kuhinji pa je šola morala pokrivati, ne glede na to, da so 

uslužbenci bili na čakanju. 4,8 uslužbencev v kuhinji je zaposlenih iz lastnih sredstev, kar se 

pokriva iz razlike neto cene obrokov in cene plačil staršev. Skupna izguba 138 šol po Sloveniji 

je 2 milijona 700 tisoč evrov in če bi pogledali vse šole bi bila izguba okoli 9 milijonov. Država 

je krila take izgube zgolj v primeru, če je na posameznem zavodu bilo 70% izpada dohodka, 

tega pa na srečo pri nas ni bilo. Država se obnaša ignorantsko. Uslužbencev se ne more kar 

odpuščati, saj temu sledijo odpravnine. Morda bo šola potrebovala celo posojilo od občine Dol 

pri Ljubljani, česar se nekatere šole že morajo posluževati.  

 

SKLEP: Svet zavoda soglasno sprejme Letno Poročilo o delu zavoda, katerega del je tudi 

poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto. 

 

Ad4) 

 

Ravnatelj na kratko predstavi Finančni in kadrovski načrt zavoda za leto 2021. Pove, da do 

odstopanj prihaja včasih zaradi bolniških in porodniških odsotnosti… Dokumente sta z 

računovodkinjo pripravila v skladu z proračunom občine in planiranimi sredstvi iz MIZŠ. 

Poudaril je, da je Finančni načrt pripravljen za potek leta v normalnih okoliščinah, v kolikor 

bodo zaradi epidemije spremembe, se bo tudi to moralo korigirati. Občina je z rebalansom 

proračuna zagotovila 25.000 evrov za prezračevalne naprave (6 učilnic – za kvaliteto zraka). 

Izvajalec naj bi bil MIK Celje, vendar še niso dobili posla, so pa znani drugi ponudniki. Teh 6 

učilnic se bo izbralo sorazmerno tudi na podružnicah. Planirana so tudi sredstva za 

rekonstrukcijo sedanjih prostorov Knjižnice Jurij Vega, kjer bodo dodatne učilnice. V Dolskem 

naj bi se širilo vrtec in bi tako šola pridobila nazaj prostore, ki jih sedaj uporablja vrtec. Potreben 

je tudi nakup konvekcijske peči za kuhinjo na matični šoli, ki znaša okoli 20.000 evrov, saj je 

stara 14 let in deluje samo še s polovično močjo, servisi so dragi.  

 

Član SZ je podrobneje povprašal, kaj se namerava narediti na PŠ Dolsko glede širitve in glede 

športnih površin. Ravnatelj je razložil, da naj bi se dozidale 4 igralnice za vrtec in bi se vrtec 

izselil iz šolskih prostorov. Za reševanje športnih površin trenutno ni sredstev.  

 

SKLEP: Svet zavoda soglasno potrdi Finančni načrt zavoda za leto 2021, katerega 

priloga je tudi kadrovski načrt. 

 

 

Ad5) 



Ravnatelj je povedal, da je sodelovanje z organi zavoda odlično, da se udeležuje sej in sestankov 

kamor je povabljen, da se gradiva pripravljajo in je vedno pripravljen na pogovor in 

sodelovanje. So pa še vedno možnosti za širitev sodelovanja.  

 

 

SKLEP: Svet zavoda se seznani s Poročilom o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda. 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad6) 

 

Ravnatelj se je prisotnim opravičil in pojasnil, da samoevalvacijskega poročila še ni pripravil, 

saj bo v tem poročilu zajeto tudi delo na daljavo in potek pouka v trenutni situaciji. V pripravo 

dokumentacije so vključeni tudi strokovnjaki, zato bo samoevalvacijsko poročilo posredoval v 

roku enega meseca. Samoevalvacijsko poročilo se lahko obravnava kadarkoli v letu. Pripravil 

pa je poročilo, ki je gradivo pri točki 9. dnevnega reda.  

 

Ad7) 

 

Župan občine Dol pri Ljubljani Željko Savič je povedal, da upa še na tesnejše sodelovanje s 

člani sveta zavoda OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, predvsem s predstavniki občine, ki jih 

bo seznanjal s sprotnimi informacijami in jih bodo lahko na sejah predstavili ostalim članom. 

Predstavil je rezultate analize, ki jo je naročila občina glede naseljenosti v obdobju 2020-2030 

in razvoja občine. Ocenjujejo prirast prebivalstva, kar bo pomenilo tudi od 200 do 250 otrok 

več, ki jih bo potrebo porazdeliti po vseh enotah šole. Zaradi slabe lege vrtca v Dolu pri 

Ljubljani, širitev vrtca z dozidavo ni možna, razen v nadstropje. Gre namreč za poplavno 

območje. Problem je tudi v Dolskem, kjer šola praktično sploh nima ustrezne telovadnice. Imajo 

idejo, da bi se v Dolu zgradila telovadnica s tribunami, ki bi se uporabljala za razne športne 

dogodke in tudi druge prireditve. Vendar se trenutno še stremi k zmanjševanju dolga, ki je nastal 

ob gradnji vrtca v Dolu in stabilizaciji stanja financ. PŠ Senožeti se lahko poveča za 2x, se že 

išče zemljišče in se zbirajo razne ideje. Igrišče se bo morda razvilo na zemljišču poleg trgovine. 

V občini se je že zgradilo nekaj igrišč ali pa se jih še bo. V Dolskem se bo v okviru enega 

projekta naredil medgeneracijski center. Prav tako bo igrišče v Križevski vasi.  

Kar se tiče igrišč v okolici šole v Dolu, župan pričakuje pobudo šole, da se točno pove koliko 

in kje manjkajo klopi, ureditev zelenic (blato), igrala zadaj na igrišču… 

 

Predsednica povpraša še o možnosti povečanega varovanja igrišč. Župan razloži, da o tem že 

potekajo pogovori z ravnateljem, da se oba strinjata, da ograjevanje igrišč ni smiselno, saj je to, 

da so igrišča odprta, zgolj prednost. Varovanje je urejeno in varnostna služba dela obhode po 

dvakrat ali trikrat na noč za vse objekte v občini, vendar vandalizma žal ni mogoče popolnoma 

preprečiti.  

Glede videonadzora igrišč in investicije v ta namen, je ravnatelj skeptičen, saj je za to potrebno 

upoštevati GDPR, zakonodaje glede hrambe posnetkov, biti mora ustrezna kvaliteta… 

Ravnatelj se sprašuje kaj bi se sploh s tem doseglo. Šola se raje posveča vzgoji in preventivi 

tudi za to področje.  

 

Predstavnica SVIZ-a, ki poučuje na PŠ Senožeti je izpostavila, da na PŠ Senožeti nimajo za 

šport praktično ničesar. Ob lepem vremenu to izvajajo zunaj, pozimi pa telovadijo v kotičkih 

razreda in to je zelo neprimerno. Prav tako je problem, saj se v popoldanskih in večernih urah 

pri vhodu v šolo in okolici šole zbira mladina in za sabo puščajo nered, gre tudi za uporabo 



drog, kar predstavlja nevarnost za učence. Župan je povedal, da bo z izvoljenim ravnateljem 

tudi glede tega sodeloval in se bo skušalo najti ustrezne rešitve.  

Ravnatelj je dodal, da državna strategija podružnicam, žal, ni naklonjena in jih po državi veliko 

zapira, zato je z raznimi idejami potrebno biti realen.  

 

Članica je v imenu učiteljev v Dolu opozorila na kose razbitega stekla v pesku in na pasje 

iztrebke v okolici šole. Župan je pojasnil, da okolico šole urejajo šolski hišniki,  za pasje 

iztrebke pa so postavljeni koši. Ravnatelj je pojasnil, da hišniki vsako jutro pregledajo in uredijo 

okolico šole. Glede igrišča v vrtcu pa bo napredek, saj se bo uredilo igrišče v okviru projekta, 

na katerem so kandidirali.  

 

Županj je povedal, da na njih pritiska tudi tekaški klub Dol, ki nima niti objekta nitisanitarij in 

se tudi za to planira izboljšava.  

 

Član predlaga županu, da se v Dolu problem športnih površin morda reši s postavitvijo balona, 

saj je športna aktivnost občanov v teh časih močno zmanjšana in je potrebno nekaj narediti za 

normalen razvoj otrok. Župan je pojasnil, da je za to potrebna ista dokumentacija kot pri gradnji, 

da že imajo investitorja in da o tem potekajo dogovori. Veliko se vlaga v šport, vaditelje, 

krožke,… glede samih investicij pa so res omejeni. V Dolu zraven vrtca je tudi problem pri 

lastništvu zemljišča, saj je tam kar 16 lastnikov in je težko sprejeti kakršenkoli dogovor, želeli 

bi namreč v uporabo za šport pridobiti travnik, ki ga že uporabljajo za kros. 

Član je poudaril, da so resnično zelo zelo slabi rezultati športno  vzgojnega kartona učencev in 

bo res potrebo narediti nekaj tudi za šport. Prosi tudi za sodelovanje občine z učitelji za šport 

glede idej in pogovorov o športni infrastrukturi.  

 

Članica opozori tudi na ureditev varne poti do igrišč in do šole. Potekala je debata o tem z 

županom, ki je povedal, da ureditev ni tako enostavna, saj je tu potrebo urediti tudi kanalizacijo, 

vozišče, pločnik… 

 

Ad8) 

 

A. Predsednica prisotne seznani s pošto, ki je prispela za Svet zavoda v zvezi s pritožbo 

nad učiteljem pri uri naravoslovja v 7.d. Ravnatelja je vprašala ali je s tem seznanjen. 

Ravnatelj je potrdil, da je tudi on prejel to pošto in tudi tisto, ki so jo v zvezi s tem poslali starši 

na inšpektorat. Povedal je, da je na šolo iz inšpektorata prispel dopis, kjer pojasnijo, da se 

inšpekcijskega nadzora ne bo opravilo, ampak naj ravnatelj ustrezno ukrepa. Ravnatelj je 

povedal, da je tako opravil razgovor z učiteljem o tem, da naj se opredeli do teh pisanj staršev 

in inšpektorata. Opravljal bo nenapovedane hospitacije tako preko zoom-a kot pri pouku v šoli. 

Ravnatelj pove, da je iz neznanega naslova prejel tudi posnetek video ure tega učitelja, kjer 

učitelj res glasno in poudarjeno govori, vendar med tem ni nobenih žaljivk. Ravnatelj je še 

povedal, da je tovrstno snemanje in posredovanje posnetega nezakonito. Učitelj je ravnatelju 

povedal, da se učenci nič ne učijo, da je trinajst učencev vprašal snov, ki so se jo že v šoli učili 

in niso imeli znanja. Nenapovedane hospitacije se bodo nadaljevale, ravno danes pa poteka tudi 

roditeljski sestanek 7. d z razredničarko in tem učiteljem. V postopek je intenzivno vključeno 

vodstvo šole in po potrebi tudi šolska svetovalna služba.  

 

Predsednica je vprašala, če na šoli potekajo kakšni pogovori tako z zaposlenimi kot z učenci, 

saj je znanje dejansko pomanjkljivo in naj se zaradi korone to skuša razumeti z vseh strani. 

Ravnatelj je pritrdil, da na konferencah poudarjajo, naj se učitelji pokažejo z empatijo do 

znanja. Prav tako se vse okrožnice MIZŠ in ZRSŠ glede izvedbe pouka in preverjanja znanja 



pošilja tudi učiteljem v vednost. Učitelji so bili pozvani, da naj se v prvem tednu povratka 

učencev v šolske klopi še ne ocenjuje. Po preverjanjih znanja so učitelji ravnatelju pripravili 

analize znanja in rezultati so bili katastrofalni. Članice predstavnice učiteljev so pojasnile, da 

se učenci na predmetni stopnji učijo kampanjsko. V šoli pa ogromno ponavljajo in utrjujejo 

snov in če učenci želijo delati imajo vse možnosti. Na razredni stopnji učenci ne jemljejo resno 

preverjanj znanja, ne učijo se sproti, ampak samo za teste, ki so ocenjeni. Rezultati so potem 

tudi drugačni.  

Predsednica sveta staršev je predstavila problem 7. razreda z učiteljem Železnikom, Učenci se 

učitelja bojijo, ker kriči, ker ne pove, katero snov naj se učijo in jih je strah hoditi k njegovim 

uram. Učenje ni ustrezno in če se učenci bojijo, se tudi težje učijo. Članica, ki je predstavnica 

staršev, je vprašala ravnatelja ali gre morda za napačne metode, strategije pri učenju, kaj je 

vzrok za slabe rezultate pri učencih, ali gre morda za neustrezno podajanje snovi… Ravnatelj 

je pojasnil, da učitelja pozna že od prej in ga je zaposlil, ker ve, da je najboljši učitelj. Je pač 

malo bolj glasen in eksploziven, ne bo pa mu dovolil, da bi otroke žalil. Vsak ima svoj sistem, 

a se ljudje prej ko slej eni drugega navadijo. Glede postopka reševanja te težave se vse zapisuje 

in bo pripravljeno tudi končno poročilo. Članica, predstavnica zaposlenih, je povedala, da je 

dotični učitelj pohvalil učence, katerim je ona razredničarka. Predsednica je pritrdila, da so eni 

ljudje glasnejši, da so v tej situaciji vsi nekoliko bolj občutljivi in da je pa tudi res, da so starši 

kot eni jastrebi poleg učencev na zoom urah. Ona je preverila pri nečakinji v 9. razredu, kako 

je s tem učiteljem in učenka ga je pohvalila, tako, da očitno nimajo vsi težav z njim. Članica, ki 

je predstavnica staršev je povedala, da je bila tudi o tem obveščena in se je obrnila na 

razredničarko. Ena mamica kliče na pomoč, saj je otrok precej prizadet. Starši iščejo način za 

rešitev težav.  

 

Člani so se spraševali, če je tovrstno pisanje pritožb staršev zoper učitelje na svet zavoda, res 

prava pot ali bi se to moralo reševati drugače. Ravnatelj je pojasnil, da po navadi to ne poteka 

tako, da se je prvotno najbolje obrniti na učitelja ali razrednika, potem na ravnatelja in se skuša 

to reševati na tej ravni.  

 

Ravnatelj je povedal, da že od oktobra 2020 poteka gonja zoper učitelja Železnika s strani 

sodelavcev, kar sta ravnatelju sporočili tudi dve mamici. Učenci naj bi bili pozvani za gonjo 

proti učitelju, naj bi jim bilo povedano, da ga tako ali tako čez dva meseca ne bo več na šoli, 

ker ne bo opravil poskusnega dela,...  

Ravnatelj je menil, da morajo učenci kdaj biti izpostavljeni tudi stresnim situacijam in 

izpostavljeni pred razredom, ne samo s pohvalami ampak tudi z grajami. Morajo se na vse 

navaditi. Zatrdil je, da bo vse speljano korektno in se bo vse tudi rešilo. V kolikor je učitelj zrel 

za opozorilo, ga bo tudi dobil.  

 

B. Predsednica prisotne seznani z dopisom, ki je prispel za svet zavoda glede izvajanja 

video ur pri učiteljici Ani Malavašič, kjer na bi bile predvidene tri video ure, izvedena 

pa je bila samo ena video ura.  

 

Ravnatelj je povedal, da je ta dopis prejel v vednost in je navedbe že preveril pri učiteljici. 

Pojasnil je, da je učiteljica prejšnji dan prejela vabilo za obisk specialista, ki ga je že dolgo 

čakala in je dobila termin naslednji dopoldan. Zato je namesto tri video ure izvedla eno uro in 

dala vsa navodila učencem ter gradiva v spletno učilnico. Učiteljica bi lahko enostavno bila ta 

dan na bolniški, a je vseeno vestno poskrbela za pouk in zaposlitev učencev.  

 

C. Glede izpostavljene težave o parkiranju avtobusov in električnih avtomobilov na 

parkirišču pri šoli v Dolu in o tem, kakšno nevarnost predstavlja to za učence, je 



ravnatelj pojasnil, da se v teh razmerah uporablja večje število avtobusov zaradi 

upoštevanja ukrepov in so dogovorjeni, da jih tukaj parkirajo, saj drugega parkirišča 

nimajo. Da bi avtobuse prazne vozili nazaj na firmo, pa bi predstavljalo dodatne stroške. 

Ravnatelj je izpostavil tudi, da ni potrebno vsem voziti otrok prav pred vhod šole, saj se 

tudi tako povzroča nevarnost.  

 

D. Predsednica sveta staršev je predstavila pobude, ki so jih sprejeli na seji sveta staršev. 

Starši predlagajo, da naj bi se v šolski sklad skušalo zbrati več sredstev.  

Na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu naj bi učitelj staršem predal izjavo, v katero bi 

sami zapisali, kolikšen znesek naj bi se pri mesečnih položnicah zaračunal zraven in bi se to 

sproti plačevalo.  

Ravnatelj je komentiral, da bo potrebno preveriti ali je to zakonsko možno zaradi knjiženja 

plačil  in zakona o računovodstvu.  

Prav tako so predlagali, da bi se organiziralo kakšne predstave ali prireditve npr. s strani 

nadarjenih učencev in bi se tam zbiralo prostovoljne prispevke za sklad šole, posledično bi se 

pri učencih spodbujalo dobrodelnost. Mateja Grčar naj bi to predstavila na eni izmed prihodnjih 

konferenc učiteljev.  

Imela je tudi idejo, da bi se lahko s strani staršev naredilo akcijo zbiranja sredstev za igrišče, 

ampak je članica predstavnica zaposlenih, ki je bila zadolžena tudi za sklad šole, povedala, da 

tu ne gre za tako velike zneske, da bi bistveno pripomogli k gradnji igrišča. Svetu zavoda je 

predložen primer dopisa za starše in primer položnice, kot se izvaja na eni izmed osnovnih šol. 

Ravnatelj je opozoril, da je šolski sklad v večji meri namenjen za nadstandard v šoli in v manjši 

meri za socialno ogrožene. 

Ravnatelj je tudi povedal, da je že sam razmišljal, da bi se starše pozvalo, da 0,5% dohodnine 

namenijo za šolski sklad, vendar to zakonsko in računovodsko ni bilo možno izvesti. Ve pa, da 

so na neki šoli za ta namen ustanovili neke vrste zavod, preko katerega zakonsko ustrezno nekaj 

podobnega vseeno izvedejo.  

 

Ad9) 

 

Predsednica je prosila ravnatelja, da zapusti sejo. Prisotne je prosila, da pri tej točki sodelujejo 

samo člani sveta zavoda. Predstavila je posebno okrožnico MIZŠ, kjer za redno delovno 

uspešnost ravnateljev zaradi trenutnih razmer svet zavoda predlaga za ravnatelja 5% izplačila 

redne delovne uspešnosti.  

 

Člani so ugotavljali delovno uspešnost ravnatelja s pomočjo predpisanih kriterijev, diskutirali 

o delu ravnatelja, dosežkih učencev, rezultatih NPZ, o dodatnih programih, kot je že izvajanje 

angleščine v vrtcu, usposabljanju zaposlenih in dodelili odstotke po posameznih kriterijih. 

Izpostavili so dobro organizacijo v času šolanja na daljavo, ko so bili učitelji podaljšanega 

bivanja razporejeni za pomoč učencem, vsem ki so jo potrebovali in je bil kader dobro 

izkoriščen, pohvalili so tudi brezplačna kosila, ki so jih učenci dobili v času šolanja na daljavo. 

Edino pomanjkljivost so izpostavili, da bi bilo za zaposlene lahko organizirano izobraževanje 

pred začetkom šolanja na daljavo o uporabi spletnih učilnic, predvsem za starejše učitelje, ki 

jim tovrstno delo ni tako blizu. Tako so se v dani situaciji naslanjali na sodelavce, ki so to bolj 

obvladali in jih s tem (precej)dodatno obremenjevali. Pohvalili so tudi računalničarja, ki je bil 

vedno pripravljen pomagati.  

 

SKLEP: Svet zavoda je soglasno določil, da je ravnatelj dosegel 100% vrednosti meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 



SKLEP: Svet zavoda je soglasno sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti 

ravnatelja, g. Gregorja Pečana, za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021, nameni 5 % 

polletne mase njegove osnovne plače. 

 

 

Ad10) Predsednica je prisotne seznanila s pridobljenimi mnenji v postopku imenovanja 

ravnatelja. S strani občine Dol pri Ljubljani so prejeli pozitivno obrazloženo mnenje za 

kandidata Gregorja Pečana in negativno obrazloženo mnenje za drugi dve kandidatki.  

S strani sveta staršev so prejeli pozitivno obrazloženo mnenje za kandidata Gregorja Pečana 

(85% glasov) in Marušo Babnik (15% glasov) ter negativno obrazloženo mnenje za kandidatko 

Olgo Vodopivec (0% glasov).  

S strani zaposlenih so prejeli izid glasovanja, kjer 49% zaposlenih daje podporo kandidatki 

Maruši Babnik, 47% zaposlenih daje podporo kandidatu Gregorju Pečanu in nihče ne podpira 

kandidatke Olge Vodopivec.  

 

SKLEP: Svet zavoda je soglasno sklenil, da je seznanjen z vsemi mnenji. 

 

Predsednica je povedala, da bodo izvedli glasovanje, ki je lahko javno ali tajno.  

 

SKLEP: Svet zavoda soglasno sklene, da ravnatelja izberejo s tajnim glasovanjem. 

 

Glasovnice je pregledala in preštela komisija, ki je bila že imenovana za vodenje predhodnega 

postopka imenovanja ravnatelja. Za kandidata Gregorja Pečana je glasovalo 9 članov, za 

kandidatko Marušo Babnik sta glasovala dva člana. Vse glasovnice so bile veljavne. 

 

SKLEP: Svet zavoda za ravnatelja OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, za mandatno 

obdobje 2021-2026, izbere kandidata Gregorja Pečana. 

 

 

 

 

 

Zaključek seje ob 20.05. 

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše  

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 

 


