
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 7.10.2014   

 

Zapisnik 16. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 

 
Čas in kraj seje: 30.9.2014 ob 18.30 uri, v zbornici matične šole OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani. 

 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih na zavodu: Tadeja Pirc, Ivan Margan, Robert Slabanja,  

Predstavniki staršev: Jure Rabič, Metod Škarja, Gregor Pirc; 

Predstavniki ustanoviteljice: Slađana Brodnik, Irena Prašnikar, Sabina Grošelj; 

Ostali vabljeni: Gregor Pečan, Marija Zajec in Damjana Jerše. 

Upravičeno odsotni: 

Predstavnik zaposlenih na zavodu: Bernarda Jerič Mohar, Katja Žigmund. 

 

Predlagan dnevni red:  

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 15. Redne seje z dne 17.6.2014. 

3. Obravnava in sprejem Rebalansa finančnega načrta za leto 2014 (pripravljenega po 

spremembi sklepa MIZŠ). 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15. 

5. Soglasja za zaposlitve novih delavcev. 

6. Pobude in predlogi članov sveta. 

 

Ad1)  

Prisotnih je 9 od 11-ih članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

Gospo Marijo Zajec, podžupanjo, zanima, zakaj na dnevnem redu ni točke za potrjevanje cen 

vrtca, za katere je bil poslan predlog na občino. Ravnatelj razloži, da zavod ni prejel nobene 

povratne informacije na poslan predlog in da je treba preveriti ali je svet zavoda pristojen za 

potrjevanje cene vrtca, saj je to pristojnost občinskega sveta.  

 

SKLEP:  Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad2)  

Ravnatelj pregleda in pokomentira izvrševanje sklepov in pobud iz prejšnje seje. 

 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 15. redne seje z dne 17.6.2014. 

 

Ad3) 

Ravnatelj na kratko predstavi, zakaj je bil potreben Rebalans finančnega načrta. Sprememba 

je potrebna zaradi večjega št. otrok in posledično tudi večjega št. oddelkov na 1.9.2014, za kar 

je zavod upravičen do dodatnih sredstev.  



SKLEP: Svet zavoda sprejme Rebalans finančnega načrta za leto 2014. 

 

Ad4)   

Ravnatelj je predstavil novosti glede LDN-ja. Letos je tudi tehnično drugače pripravljen s 

pomočjo računalniškega programa. Glede plavalnega tečaja so spremembe in sicer, 1. Razred 

bo imel en teden plavanja, 3. Razred pa dva tedna plavalnega tečaja. Starši naj bi prispevali za 

1. razred po 15 eur in za 3. razred po 30 eur.  

 

SKLEP:  Svet zavoda sprejme LDN za šolsko leto 2014/15. 

 

Ad5) 

Člani sveta zavoda se seznanijo z novimi potrebnimi zaposlitvami na zavodu: 

- Učitelj razrednega pouka 

- Učitelj predmetnega pouka v deležu 55% delovnega časa 

- Hišnik 

- 2 delavca za učitelja dodatne strokovne pomoči 

 

SKLEP: Svet zavoda OŠ Janka Modra podaja soglasje k predlaganim zaposlitvam.  

 

Ad6) 

Ravnatelj prisotne seznani s prihajajočim predvolilnim županskim soočenjem in jih povabi k 

sodelovanju. Problem je namreč prostorska stiska tako v šoli, kot tudi v vrtcu.  

 

Ga. Zajec predstavi trenutno stanje glede energetske sanacije šole in glede novega oddelka 

vrtca v kulturnem domu Dolsko. 

 

Ravnatelj predlaga, da lahko šola pridobi ponudbe za pripravo projekta prizidave in nadzidave 

matične šole, da se bo zadeva začela hitreje odvijati in da bo projekt pravočasno zaključen. Le 

tako bodo upravičeni do finančnih sredstev, ki so jih pridobili s kandidaturo na razpisu za 

energetsko sanacijo.  

 

 

Vsi sklepi pa so bili sprejeti soglasno.  

 

 

Zaključek seje ob 19.30 uri. 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

 

 

Podpredsednik Sveta zavoda: 

Jure Rabič 


