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OBČINSKI SVET 

 

 

ZADEVA:   Mnenje o kandidaturah za ravnatelja OŠ Janka Modra 

 

NAMEN:                 Obravnava in sprejem 

PRAVNA PODLAGA:        53. a člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 

25/17 – ZVaj), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 

30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. člen 

Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 - 

UPB2). 

PREDLAGATELJ:              KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE 

IN IMENOVANJA 

POROČEVALEC:                  Mojca Repanšek, predsednica KMVI 

 

PREDLOG SKLEPA:        Občinski svet v postopku za imenovanje ravnatelja Osnovne 

šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani podaja mnenje: 

 

»Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani daje pozitivno mnenje k imenovanju Gregorja 

Pečana za ravnatelja OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani daje negativno mnenje k imenovanju Maruše Babnik 

za ravnateljico OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

 



Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani daje negativno mnenje k imenovanju Olge Vodopivec 

za ravnateljico OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.« 

 

 

 

Mojca Repanšek 

predsednica KMVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: Komisija) je na 11. 

redni seji, dne 24. 3. 2021, obravnavala prošnjo Sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani, za podajo mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

 

Na razpis za ravnatelja OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki je bil objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 26/21, dne 19. 2. 2021, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer: 

 

• Maruša Babnik, Sadinja vas 20, 1261 Ljubljana – Dobrunje, 

• Gregor Pečan, Devce 15, 1356 Dobrova, 

• Olga Vodopivec, Malo Črnelo 11, 1295 Ivančna Gorica. 

 

Komisija se je seznanila s posredovano dokumentacijo in se odzvala na vabilo za ogled 

predstavitev vseh treh kandidatov, ki so potekale dne 23. 3. 2021 preko platforme ZOOM. Na 

podlagi navedenega podajamo kot sledi 

 

1. Gregor Pečan: 

 

Kandidat je učitelj tehnične vzgoje in računalnikar in ima 29 let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju, od katerih je zadnjih 15 let ravnatelj OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

Komisija je svoje mnenje temeljila na delu, ki ga je opravil v preteklih mandatih, in na 

programu za novo mandatno obdobje, ki temelji na reševanju perečih problemov, kot je 

reševanje prostorske problematike, oz. izboljšanju delovnega okolja, kot je opremljanje šole s 

sodobno IK tehnologijo, izobraževanju strokovnega kadra itn. Prav tako je kandidat v 

zadnjem letu ustrezno, strokovno in pravočasno odreagiral v situacijah v zvezi s podano 

epidemiološko situacijo. 

 

Kandidat ima večletne delovne izkušnje z vodenjem in opravljanjem nalog ravnatelja ter šolo 

uspešno vodi. Skozi leta delovanja je pokazal tudi zmožnost dobrega sodelovanja z 

ustanoviteljico, torej Občino Dol pri Ljubljani, in lokalno skupnostjo, prav tako pa so njegove 

sposobnosti cenjene tudi na državni ravni, saj je od leta 2015 predsednik Združenja ravnateljic 

in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije in so s tega področja vidni rezultati. 

 

Komisija tako za navedenega kandidata meni, da je primeren kandidat in podaja pozitivno 

mnenje. 

 

2. Maruša Babnik: 

 

Kandidatka je učiteljica razrednega pouka in ima 20 let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju na OŠ Sostro in Podružnični šoli Lipoglav. Njen program je zasnovan 

predvsem  na sodelovanju s starši, profesionalni rasti zaposlenih in plodoviti povezavi z 

okoljem. Kljub temu, da Komisija ugotavlja, da je bila kandidatka znotraj svojega delovnega 

mesta vpeta v številne projekte (Mednarodni projekt FIT, Kulturna šola itd.) in da je v 

celotnem obdobju skrbela za svojo profesionalno rast (dodatna izobraževanja), Komisija 

meni, da z vsem navedenim v posredovani dokumentaciji (življenjepis, program vodenja), 

kandidatka ni uspela izkazati izkušenj, ki se potrebne za organizacijo dela in posledično 

vodenje tako velikega javnega zavoda, kot je OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Kandidatka 

ne izkazuje vodstvenih izkušenj (pojasnilo spodaj) oz. aktivnosti na širši lokalni in državni 



ravni. Prav tako niso izkazane vodstvene in organizacijske izkušnje v izrednih situacijah, kot 

je epidemija. 

 

H kandidaturi zato podajamo negativno mnenje. 

 

3. Olga Vodopivec: 

 

Kandidatka v svoji vlogi navaja 25 letne delovne izkušnje v šolstvu. Na podlagi prejetih 

dokazil ugotavljamo, da je kandidatka od leta 1992 opravljala različna dela - učitelj 

razrednega pouka, knjižničarka, vzgojiteljica, učitelj podaljšanega bivanja, razrednik. V letu 

2015 je pridobila naziv mentorica in leta 2020 zaključila Šolo za ravnatelje. S priloženim 

programom vodenja in po predstavitvi kandidatke menimo, da kljub dolgoletnim izkušnjam in 

delu v različnih šolah ne pozna zadovoljivo šolskega sistema in nima nikakršnih izkušenj 

vodenja zavoda, zato ni primerna za vodenje OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani in delo 

ravnatelja. Kandidatka ne izkazuje vodstvenih izkušenj (pojasnilo spodaj) oz. aktivnosti na 

širši lokalni in državni ravni. Prav tako niso izkazane vodstvene in organizacijske izkušnje v 

izrednih situacijah, kot je epidemija. 

 

H kandidaturi zato podajamo negativno mnenje. 

 

 

Komisija poudarja, da ravnatelj ni samo pedagoški vodja, ampak tudi poslovodni organ 

zavoda (javnega vrtca oziroma šole), ki se pri svojem delu srečuje z nalogami, s katerimi se 

kandidatki Maruša Babnik in Olga Vodopivec še nista srečali, in sicer: 

 

-        organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole, 

-        pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole, 

-        pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 

-        je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, 

dijakov,  

         študentov višje šole in odraslih, 

-        vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora, 

-        oblikuje predlog nadstandardnih programov, 

-        spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

-        organizira mentorstvo za pripravnike, 

-        prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja 

njihovo delo  

         in jim svetuje, 

-        predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 

-        odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 

-        spremlja delo svetovalne službe, 

-        skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike     

          sodelovanja), 

-        obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,  

          vajencev in dijakov, 

-        spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov 

višje šole, 

-        odloča o vzgojnih ukrepih, 

-        zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 

-        zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela, 



-        določa sistemizacijo delovnih mest, 

-        odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 

-        skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in 

-        odgovorja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 

letnega  

          poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca, 

-        opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

 



oも Janka MOdra,Dol pH巧 ubり ani
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SVET ZAVODA

St.dok:900‐ 2/2020/4‐LM
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0bこina Dol pri ttubliani

Do1 1

1262 Dol pri Liubliani

zadeva,: Vabilo na predstavitev kandidatov za delovno mesto ravnatelja
in pro5nja zt ohrazloLeno mnenje lokalne skupnosti

o kandidatih za delovno mesto ravnatelja zavoda

Spoitovani,

dne 19.2.2021 je bil v Uradnem listu RS, 5t. 26 objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja
OS Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Na razpis so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo
zahtevane pogoje za razpisano delovno mesto ravnatelja.

Kandidati. ki izpolnjujejo pogoje so:

l. Maru3a Babnik, Sadinja vas 020,1261Ljubljana - Dobrunje;
2. Gregor PeEan, Devce 15, 1356 Dobrova;
3. Olga Vodopivec, Malo draelo 11, 1295 lvanina Gorica.

Vabimo vas na predstavitev kandidatov za ravnatelja, ki bo 23. 3.2021, ob 18. uri, ki bo
potekala preko platforme ZOOM. Povezavo vam poiljemo na dan predstavitve.

Svet zavoda si mora pred odloditvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloZeno mnenje lokalne skupnosti. Zato vas prosimo, da
v skladu z 53.a dlenom ZOFVI (Ur. List RS 5t. l6107 in spremembe) oblikujete in v zakonitem
roku 20 dni od prejema tega vabila Svetu zavoda OS Janka Modra, Dol pri Ljubljani posredujete
obrazloLeno mnenje o vseh kandidatih za razpisano delovno mesto ravnatelja, ki izpolnjujejo
zahtevane pogoje.

Lep pozdrav.

Predsednica svet a zay oda
Erika Frantar

Priloga:
- Vloge kandidatov


