
 
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 4. 6. 2019 

 

Zapisnik 11. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: 3. 6. 2019 ob 17.30, v zbornici matične šole OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih na zavodu: Nataša Jerina, Tadeja Pirc , Robert Slabanja, Bernarda Jerič 

Mohar; 

Predstavniki staršev: Tomaž Grad, Iztok Kadunc, Monika Hozjan Bubnjič; 

Predstavnica ustanoviteljice: Slađana Brodnik; 

Ostali vabljeni: Gregor Pečan, Branka Vodenik, Lilijana Meden Fuchs, Zdenka Peklaj; 

 

Odsotni: predstavnica zaposlenih Nina Kocjan, predstavnici ustanoviteljice Erika Frantar, 

Marija Nolimal, predsednik sveta staršev Jure Rabič. 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Imenovanje namestnika predsednice sveta zavoda.  

3. Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta zavoda z dne 26. 3. 2019.  

4. Obravnava pritožb glede sprejema v vrtec. 

5. Sprejem pravilnika o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za 

subvencioniranje šole v naravi OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.  

6. Seznanitev z zakonsko ureditvijo dokumentacije glede vodenja knjižnice Jurij Vega.  

7. Razno. 

 

Ad1)  

Prisotnih je 7 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

SKLEP:  Svet zavoda soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

 

Predsednica predlaga izvolitev namestnika predsednice sveta zavoda. Kandidat Iztok Kadunc 

se strinja. 

 

SKLEP: Svet zavoda za namestnika predsednice izvoli člana Iztoka Kadunca, do konca 

mandata sveta zavoda.  

 

Sklep je sprejet s 6 glasovi ZA. 

 

Ad3) 



Pri obravnavi zapisnika prejšnje redne seje, je ravnatelj pripomnil, naj se pri razlagi pod Ad10 

izloči drugi odstavek iz zapisnika.  Prisotni so glasovali o predlaganem popravku in se s 

predlogom ne strinjajo. Ravnatelj je povedal, da so stvari popolnoma izven konteksta 

ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja. S tem se strinja tudi predsednica. 

 

Ob 17:44 pride na sejo še ena članica. 

 

Potekala je debata, zakaj so v zapisnik zapisali razlago ocene ravnatelja. Ker na prejšnji redni 

seji ravnatelj ni želel poslušati komentarjev na oceno delovne uspešnosti, ki jo je prejel s strani 

sveta zavoda, se je ta razlaga zapisala v zapisnik. Namen je bil, da se ravnatelja seznani z vzroki 

za tako oceno. Ravnatelj je želel utemeljitev na oceno. Član je pripomnil, da se mu zdi 

nekorektno, saj so člani sveta zavoda, ki niso zaposleni  na šoli, takrat želeli od njih določene 

informacije, na podlagi katerih so se lahko odločali pri oceni delovne uspešnosti ravnatelja. 

Zaposleni se ne skrivajo za anonimnostjo glasovanja o oceni.  

 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 10. redne se je sveta zavoda z dne 26.3.2019 . 

 

Ad4)  

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec prestavi tri pritožbe, ki so jih prejeli zaradi sprejema otrok v 

vrtec. Člani so prejeli tudi pisni povzetek pritožb v gradivu za sejo. Člani so pregledali 

predloženo gradivo, preučili dejstva in ugotovili, da je komisija na dan zasedanja pravilno 

točkovala vloge.  

 

SKLEP: Pritožba vlagatelja za otroka, ki ga vodimo pod šifro 001080 se zavrne. 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

SKLEP: Pritožba vlagatelja za otroka, ki ga vodimo pod šifro 001209 se zavrne. 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

SKLEP: Pritožba vlagatelja za otroka, ki ga vodimo pod šifro 001244 se zavrne. 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad5) 

 

Člani so v gradivu prejeli predlog za spremembo Pravilnika o podrobnejših kriterijih in 

postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani.  

 

SKLEP: Svet zavoda sprejme Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev 

sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.  

 

Ad6)  

Ravnatelj in predsednica sta povedala, da glede ureditve Knjižnice Jurij Vega ni posebnih 

novosti. Občinski svet je sprejel sklep o izločitvi knjižnice Jurij Vega iz OŠ Janka Modra, Dol 

pri Ljubljani, ni pa še končne rešitve.  

 

Ad7) 

Predsednica prisotne seznani, da članici Bernardi Jerič Mohar z dne 10. 7. 2019 poteče mandat 

v svetu zavoda zaradi upokojitve. Šolo naj se pozove k imenovanju nadomestnega člana.  



SKLEP: Svet zavoda razpisuje nadomestne volitve za izvolitev predstavnika delavcev 

zavoda v Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na dan 29. 8. 2019. 

 

 

 

Zaključek seje ob 18:45. 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednica Sveta zavoda: 

Slađana Brodnik 


