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OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE
Zadeva: Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Globoko
V prilogi vam na podlagi 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10)
pošiljamo v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice
Osnovne šole Globoko, ki ga je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
obravnavala na svoji 8. seji, dne 30.10.2019.
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Brežice podaja pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico
Osnovne šole Globoko, Roziki Vodopivec, za naslednje mandatno obdobje.
OBRAZLOŽITEV:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: Komisija) je na svoji
8. seji, dne 30.10.2019, obravnavala zaprosilo Sveta zavoda Osnovne šole Globoko (v
nadaljevanju: Svet zavoda) za podajo mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole
Globoko.
Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A,
36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl.
US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj) in 20. členom Odlok o preoblikovanju
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko (Uradni list št. 87/12 –
uradno prečiščeno besedilo in 60/17) zaprosil občino ustanoviteljico za podajo
obrazloženega pisnega mnenja h kandidatki za ravnateljico.
Na razpis za prosto delovno mesto ravnateljice Osnovne šole Globoko, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 53/19, je prispela le ena prijava, ki je bila pravočasna in popolna. Svet
zavoda je Občino Brežice kot ustanoviteljico zaprosil za podajo mnenja o kandidatki za
ravnateljico Osnovne šole Globoko.
Komisija na podlagi zaprosila podaja pozitivno mnenje h kandidaturi Roziki Vodopivec za
ravnateljico Osnovne šole Globoko.
Odločitev Komisije temelji na uspešnem dosedanjem delu ravnateljice Rozike Vodopivec, ki
zaključuje že tretji mandat ravnateljevanja na Osnovni šoli Globoko. Vodenje zavoda bo v
naslednjem mandatnem obdobju temeljilo na uresničevanju skupne vizije, katero sooblikujejo

zaposleni, učenci in starši, pri čemer si bo prizadevala za razvoj veščin in kompetenc 21.
stoletja.
Iz programa dela je zaslediti zavest ravnatelja, da nenehne spremembe prinašajo bolj
zahtevno in odgovorno vodenje šole ter tudi vrtca, hkrati pa tudi fleksibilnost pri izvajanju in
uvajanju novosti pri šolskem delu.
V programu vodenja za naslednje mandatno obdobje velja izpostaviti: zagotavljanje dodatnih
finančnih sredstev na področju tržne dejavnosti in dodatnih virov kot so donacije, razpisi in
evropska kohezijska sredstva ter zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, saj se v šoli in
vrtcu že leta soočajo s prostorsko stisko. Sodobni pristopi pri poučevanju in smiselno
poučevanje z IKT tehnologijo omogočajo možnost razvijanja močnih področij učencev,
njihovo ustvarjalnost in samostojnost pri delu, pri čemer bo potrebno obnoviti računalniško
opremo za pouk. Za uspešno delo z učenci je potrebna tudi profesionalna rast vseh
zaposlenih in njihovo stalno izobraževanje ter pridobivanje novih znanj. Izboljšanje procesov
dela z učenci, sodelovanja s starši ter vzgojno delovanje šole je posledica razvojnih timov, ki
spremljajo vzgojno izobraževalno delo in predlagajo njihove izboljšave.
Rozika Vodopivec je pri svoji predstavitvi izpostavila tudi pomen sodelovanja z ustanoviteljico
Občino Brežice, krajevno skupnostjo in krajevnimi društvi, v katera delovanje je močno vpeta
tudi Osnovna šola Globoko. Uspešno vodenje šole se posledično rezultira tudi pri doseganju
odličnih rezultatih na tekmovanjih ter dobrem sodelovanju osnovne šole z ostalimi šolami v
občini, šolami na Hrvaškem in občasno tudi na Madžarskem.
Komisija na podlagi navedenega predlaga Občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje
kandidatki Roziki Vodopivec za ravnateljico Osnovne šole Globoko za naslednje mandatno
obdobje.

Mag. Andrej Vizjak,
Predsednik Komisije

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), je Občinski
svet Občine Brežice na svoji 9. redni seji, dne ……, sprejel naslednji

SKLEP
o podaji mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Globoko

I.

Občinski svet Občine Brežice podaja pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Osnovne šole
Globoko, Roziki Vodopivec, Silovec 4, Sromlje, za petletno mandatno obdobje, od 1.1.2020 do
31.12.2024.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
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