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MNENJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI O 

KANDIDATIH ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA/ RAVNATELJICE ZAVODA 

 

Izvleček iz zapisnika 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2021/2021, ki je potekala 25.3.2021 med 18. 

in 19.40 uro preko aplikacije Zoom.  

 

Mnenje o kandidatu Gregorju Pečanu: Svet staršev izdaja pozitivno mnenje kandidatu 

za ravnatelja g. Pečanu.  

Obrazložitev: Člani sveta staršev so večinoma zadovoljni z odzivnostjo in kooperativnostjo g. 

Pečana, pohvalijo red v šoli. Kot pozitivno ocenjujejo, da pozna razmere in problematiko 

zavoda, hitro rešuje težave, odgovarja na predloge staršev. Starši pohvalijo njegovo vodenje v 

obdobju epidemije. Starši kot pozitivno ocenjujejo tudi njegovo delo v funkciji predsednika 

Združenja ravnateljev. Nekaj staršev izrazi pomisleke glede nezadovoljstva s strani zaposlenih, 

ki se je čutilo ob vprašanjih sindikalne zaupnice na predstavitvi (zaposlovanje, nagrajevanje, 

odnos nadrejenega do zaposlenih ob napakah...). G. Pečan včasih pri določenih pobudah za 

izboljšave nastopi odločno proti in s svojo retoriko ne dopušča konstruktivne debate. 

 

Mnenje o kandidatki Maruši Babnik: Svet staršev izdaja pozitivno mnenje kandidatki za 

ravnateljico ge. Babnik.  

Obrazložitev: Člani sveta staršev pohvalijo kandidatkino predstavitev in odgovore na 

vprašanja, zdi se jim zelo organizirana, energična, udejstvuje se na različnih področjih, ima 

dolgoletne izkušnje v vzgoji in izobraževanju. Izpostavijo, da bi kot nova ravnateljica gotovo 

prinesla novo energijo, ideje in nove pristope. Nekaj staršev izrazi pomisleke glede njene 

aktivnosti na več področjih (tudi politično udejstvovanje) in združljivosti s službo ravnatelja. 

Izpostavijo, da ne pozna problematike zavoda in da v svojo predstavitev ni vključila vrtca. 

 

Mnenje o kandidatki Olgi Vodopivec: Svet staršev izdaja negativno mnenje o kandidatki 

ge. Vodopivec. 

Obrazložitev: Kandidatka staršev ni prepričala zaradi pomanjkanja strokovnosti, slabše 

predstavitve in odgovorov na vprašanja ter pomislekov glede velikega števila zamenjanih šol v 

svoji karieri. 



Na podlagi izvedenega glasovanja je bilo ugotovljeno, da večina članov za kandidata za 

ravnatelja podpira g. Pečana (85%), go. Babnik podpira 15% članov. 

 

Predsednica sveta staršev:  

Anja Divjak 


