
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 30. 9. 2020 

 

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: sreda, 30. 9. 2020 ob 19. uri v mali dvorani matične šole OŠ Janka Modra, Dol 

pri Ljubljani. 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih na zavodu: Mateja Grčar, Nataša Jerina, Ajda Šimonka, Romana 

Vrhovec, Tit Zupan;  

 

Predstavniki staršev: Špela Korinšek Kaurin, Vesna Lukežič, Jernej Rebolj;  

 

Predstavniki ustanoviteljice: Iztok Brodnik, Erika Frantar;  

 

Ostali vabljeni: Anja Divjak, Lilijana Meden Fuchs, Gregor Pečan; 

 

Odsotni: 

Predstavnica ustanoviteljice: Marija Nolimal.  

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Konstituiranje sveta zavoda, izvolitev predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.  

3. Potrditev zapisnika 15. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 28. 4. 2020 in 16. 

korespondenčne seje sveta zavoda z dne 24. 6. 2020. 

4. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2019/2020. 

5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021. 

6. Pobude in predlogi članov sveta. 

 

Ad1)  

Prisotnih je 10 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

SKLEP:  Svet zavoda soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

Ravnatelj pozdravi vse prisotne člane in čestita vsem novim predstavnikom k izvolitvi. Pojasni, 

da meseca junija 2020 niso uspeli izvoliti predstavnikov staršev, zato se je seja prestavila na 

september 2020. Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda prevzame vodenje seje ga. Romana 

Vrhovec. Konstituira se Svet zavoda. Vsak predstavnik se na kratko predstavi (delovno mesto, 

na katerem so predstavniki zaposleni v šoli; ostali predstavniki povedo, od kod prihajajo).  Ga. 

Vrhovec pozove vse predstavnike h kandidaturi za predsednika in namestnika Sveta zavoda.  

http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5508
http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5511


G. Brodnik predlaga za predsednico ga. Eriko Frantar, za namestnico predlagajo člani Špelo 

Korinšek Kaurin in Natašo Jerina. Soglasno sprejmejo odločitev, da volitve izvedejo javno.  

 

SKLEP: Za predsednico Sveta zavoda je izvoljena ga. Erika Frantar, za namestnico ga. 

Jerina Nataša.  Mandat predstavnikom začne teči z današnjo sejo, torej 30. 9. 2020 in 

traja 4 leta.  

 

Ad3)  

Vodenje seje prevzame novo izvoljena predsednica, pregledajo sklepe prejšnjih sej.  

SKLEP: Svet zavoda soglasno potrdi zapisnik 15. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 

28. 4. 2020 in zapisnik 16. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 24. 6. 2020. 

Ad4) 

Ravnatelj na kratko predstavi Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2019/2020; veliko načrtovanih aktivnosti ni bilo izvedenih zaradi izrednih razmer povezanih z 

epidemijo virusa Covid  - 19.  

SKLEP: Svet zavoda se seznani s Poročilom o uresničevanju letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2019/2020. 

Ad5) 

Ravnatelj predstavi vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021. V načrtu je 

celotno šolsko leto načrtovano normalno, brez posebnosti zaradi virusa Covid -19. Izpostavi, 

da je leto rekordno glede števila vpisanih otrok, tako da so prostorsko stisko rešili z dodatno 

učilnico v župnišču, kjer poteka pouk za 3. r.  

Predstavi tudi vključitev v projekt Erasmus, za katerega kandidira šola.   

Član izpostavi vprašanje glede termina selitve knjižnice, na kar ravnatelj nima odgovora, ker to 

ureja Občina. Predstavnik občine pojasni, da gre za večji projekt in tudi Občina še nima vseh 

datumov.  

Član predlaga, da se program za nadarjene predstavi učencem z večjim navdušenjem, da se bo 

več otrok odločilo za vključitev.  

Člane zanima, koliko vzgojnih opominov se izreče vsako leto in kakšni so ukrepi z motečimi 

učenci. Predstavnica iz šole pojasni, da se je izkazalo kot dober ukrep, da starejši učenci 

pomagajo mlajšim pri učenju, nalogah, ipd. Ravnatelj razloži, da imamo na šoli več kadra za 

ukvarjanja z problematičnimi učenci kot po drugih šolah.  

Predstavnica izpostavi, da bi potrebovali učitelji več izobraževanja na področju socialnih 

veščin.  

Predstavnica pohvali izpeljavo šole v naravi za 4. razrede. Ravnatelj pojasni, da bodo dneve 

dejavnosti izvajali do nadaljnjega, interesne dejavnosti pa so skladno z ukrepi preprečevanja 

širjenja virusa Covid- 19, ukinjene. To bo trajalo, dokler ne bodo navodila Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, šport drugačna.  

Ravnatelj pohvali vrtec, ki je prejel sredstva s strani EU skladov za obnovo vrtčevskega igrišča.  

SKLEP: Svet zavoda obravnava in sprejme Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021. 

 

 

 

 

http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5508
http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5508
http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5511


 

Ad6) 

 

Predstavniki razpravljajo o različnih temah:  

 Menijo, da niso dovolj seznanjeni z dogajanji na Svetu staršev, zato predlagajo, da bi se 

zapisnik Sveta staršev pošiljal tudi vsem članom Zavoda.  

 

 Izpostavijo urejenost igrišča okoli teniških igrišč in nogometnega igrišča nasproti vrtca, 

ker v večernih urah zbirajo okoli igrišč mladi, ki puščajo za seboj smeti (steklo, 

pločevinke, cigaretne ogorke).  Šola ne more veliko narediti, ker so površine v lasti 

občine. Šola lahko apelira na občino, naj se postavi osvetlitev in naj uredi pogostejše 

policijske obhode. Potrebno je več ozaveščanja o škodljivosti drog in vandalizmu. 

Ravnatelj pojasni, da hišnik vsak dan ureja tudi to okolico in pobira smeti.  

 

 Predstavnik šole izpostavi prostorski problem športnih površin in velikost telovadnice. 

Predstavnika občine bosta naslovila vprašanje naprej na občino, kakšen je načrt glede 

gradnje športne dvorane, morda balona ali nadomestnega igrišča. Podobne težave so s 

športnim objektom, telovadnico tudi v Dolskem, kar je zopet vprašanje za občino. 

Predstavnica iz Senožet omeni, da v Senožetih nimajo nobene telovadnice ali drugih 

športnih objektov in se znajdejo po svojih najboljših možnostih.  

 

 Predsednica Sveta staršev izpostavi problem reševanja datumov roditeljskih sestankov. 

Ravnatelj poudari, da je težko ustreči vsem in planirati različne termine za cca. 35 

razredov. Predstavnik šole izpostavi, da to zahteva ogromno časa in nemogoče se je 

prilagoditi vsem staršem. Poudarjeno je, da so roditeljski sestanki po večini enaki in se 

ponavljajo. Izpostavljeno je, da je pomembna udeležba na sestankih za 1., 6. in 9. 

razredov, ki so prelomna. 

 

POBUDA: Vprašanja o možnih rešitvah ureditve športnih površin naslovita predstavnika 

občine na občinski svet. 

 

 

 

Zaključek seje ob 20.30. 

 

 

 

Zapisala: Marija Stergar  

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 

 


