
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 15. 6. 2021 

Št. dok.: 900-2/2020/15-LM 

 

Zapisnik 5. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: torek, 8. 6. 2021 ob 18.00 v učilnici za zgodovino na matični šoli v Dolu. 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih: Nataša Jerina, Romana Vrhovec, Tit Zupan;  

Predstavniki staršev: Špela Korinšek Kaurin, Vesna Lukežič;  

Predstavniki ustanoviteljice: Iztok Brodnik, Erika Frantar, Marija Nolimal;  

 

Ostali vabljeni:, Gregor Pečan (ravnatelj), Zdenka Peklaj (pomočnica ravnatelja za vrtec). 

Opravičeno odsotni: člani Ajda Šimonka, Mateja Grčar, Jernej Rebolj in izmed ostalih vabljenih 

Lilijana Meden Fuchs(sindikat SVIZ), Anja Divjak (predsednica sveta staršev). 

 

Zapisnikar: Metka Lupše. 

 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta zavoda z dne 13. 

4. 2021.  

3. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila. 

4. Pobude in predlogi članov sveta. 

5. Obravnava pritožb glede sprejema v vrtec. 

6. Imenovanje ravnatelja, obveščanje neizbranih kandidatov in sklenitev pogodbe o 

zaposlitvi z imenovanim ravnateljem. 

 

Predsednica sveta zavoda je pozdravila vse prisotne na seji. Prisotne je naprosila za mir in tišino 

v dvorani, jih seznanila, da v debatah in pri glasovanju sodelujejo samo člani sveta zavoda, 

ostali pa dvignejo roko in bodo dobili besedo.  

 

Ad1)  

Prisotnih je 8 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

SKLEP:  Svet zavoda soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

 



Ad2) 

 

Predsednica prebere sklepe iz zapisnika prejšnje seje. Ravnatelj pojasni potek reševanja 

problema z učiteljem Boštjanom Železnikom. Opravil je hospitacije, tudi nenapovedane pri 

pouku v živo in na daljavo. Učitelj izvaja pouk tako, da vsi učenci celo uro delajo in so polno 

zaposleni. Učitelj res nima dlake na jeziku in pove direktno. Dodatnih gradiv, ki so plačljiva in 

spletna gradiva, za katere se potrebuje licence, učenci ne potrebujejo, kar je bilo že prvotno 

rečeno. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.  

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

Svet zavoda soglasno potrdi zapisnik 4. seje sveta zavoda z dne 13. 4. 2021. 

 

Ad3) 

 

Ravnatelj na kratko predstavi samoevalvacijsko poročilo. Pove, da je bil očiten napredek pri 

izvedbi pouka v drugem valu epidemije, a vseeno še ne morejo biti zadovoljni. Ravnatelj 

ocenjuje, da je platforma SIO premalo izkoriščena s strani uporabnikov in bi lahko določene 

segmente še izboljšali. Ravnatelj je prisotne obvestil, da je bilo 12 spletnih učilnic pregledanih 

in so prejeli tudi komentarje oz. usmeritve za izboljšanje. Povedal je še, da bo organizirano 

izobraževanje za spletne učilnice za učitelje.  

 

Predsednica je opozorila, da naj se vsebine ne podvajajo, da se ne zahteva opravljanja nalog 

tako v spletnih učilnicah, kot tudi v delovnih zvezkih, da ni za učence potem čisto preveč vsega.  

Ravnatelj se s tem strinja in hkrati poudari, da se v spletnih učilnicah lahko nadzira koliko 

učenci delajo, kar je tudi ena prednost.  

 

SKLEP: Svet zavoda sprejme samoevalvacijsko poročilo.  

 

Ad4) 

 

- Ravnatelj je članom dal v vpogled predlog, ki ga je prejel od učiteljev podaljšanega 

bivanja glede ureditve igrišča pri šoli. Prisotni so predlagali naj predlog pregledajo tudi 

člani drugih aktivov, da naj bo igrišče urejeno tako, da bo primerno za vse starosti 

učencev, naj se preuči primere dobre prakse ureditve igrišč (npr. v Domžalah in Kranjski 

Gori), naj se posvetujejo s strokovnjaki, da bo prenova igrišča res uspešna.  

 

- Na občino naj se naslovi pobuda glede ureditve poti za sprehajanje psov in postavitve 

košev za pasje iztrebke. Naj se lastnike psov s tablami opozori, da pospravljajo za sabo 

in ne hodijo ravno mimo šole. Naj se postavi tudi pasje igrišče.  

 

- Pri igrišču z umetno travo naj se postavi koše za smeti.  

 

- Predsednica prisotne seznani s pošto, ki je prispela ravno na dan seje in sicer o izplačilu 

redne delovne uspešnosti ravnatelja, ki je odobrena s strani MIZŠ, kot je svet tudi 

predlagal.  

 

- Članica pohvali elektronski športno vzgojni karton, saj se rezultate lahko lepo spremlja 

in tako učence vzpodbuja k športnim aktivnostim.  

 

Ad5) 



Pomočnica ravnatelja za vrtec je povedala, da so prejeli eno pritožbo glede sprejema v vrtec. 

Člani so vsebino prejeli kot gradivo za sejo in se s tem seznanili. Otrok je sicer sprejet v vrtec, 

le v drugo enoto, kot so želeli. Komisija je vlogo pravilno točkovala in ni bilo ugotovljene 

nobene napake, tudi ob ponovnem preverjanju dejstev.  

 

SKLEP: Svet zavoda sklene, da je predmetna pritožba neutemeljena in se ugovor 

vlagatelja zavrne.  

 

Ad6) 

Predsednica prisotne seznani z nadaljnjim potekom imenovanja ravnatelja. Mnenje s strani 

MIZŠ v roku 30 dni ni bilo podano, zato lahko svet zavoda izbranega ravnatelja imenuje brez 

mnenja ministrice za šolstvo. 

 

SKLEP: Svet zavoda za ravnatelja zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani imenuje 

Gregorja Pečana.  

 

Sklep o imenovanju ravnatelja je priloga zapisnika. Sklep se pošlje na MIZŠ in na občino Dol.  

 

Svet zavoda obvesti vse kandidate za ravnatelja o imenovanju ravnatelja. 

 

Pogodba o zaposlitvi se bo podpisala, ko jo šola prejme iz MIZŠ.  

 

 

Zaključek seje ob 18:50. 

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše  

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 

 


