
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 28. 10. 2021 

Št. dok.: 900-2/2021/3-LM 

 

Zapisnik 8. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: četrtek, 14. 10. 2021 ob 18.00 v zbornici matične šole v Dolu. 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih: Nataša Jerina, Tit Zupan, Mateja Grčar  

Predstavniki staršev: Manuela Planinc, Špela Korinšek Kaurin, Vesna Lukežič (online ZOOM) 

Predstavniki ustanoviteljice: Erika Frantar, Marija Nolimal, Iztok Brodnik (online ZOOM) 

 

Ostali vabljeni: Gregor Pečan (ravnatelj), predstavnica sveta staršev Anja Divjak (online 

ZOOM) in sindikalna zaupnica Lilijana Meden Fuchs. 

 

Zapisnikar: Metka Lupše. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 6. seje sveta zavoda z dne 16. 6. 2021 in 7. (korespondenčne) seje 

sveta zavoda z dne 16. 8. 2021. 

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

2020/2021. 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022. 

5. Obravnava in sprejem Poslovnika sveta zavoda OŠ JM, Dol pri Ljubljani  

6. Pobude in predlogi članov sveta. 

Predsednica sveta zavoda pozdravi prisotne in opozori, da trije vabljeni spremljajo sejo preko 

platforme ZOOM, ker so se seje želeli udeležiti, vendar dva ne izpolnjujeta PCT pogoja, tretji 

pa se iz zdravstvenih razlogov ni mogel fizično udeležiti seje. Tokrat se je to izjemoma 

omogočilo, v prihodnje pa bo za vse vabljene veljalo enako.  

 

Ad1)  

Prisotnih je 9 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

SKLEP:  Svet zavoda soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

 

Predsednica prebere sklepe iz zapisnika prejšnje seje.  

 

SKLEP: Svet zavoda potrdi zapisnik 6. seje sveta zavoda z dne 16. 6. 2021 in 7. 

(korespondenčne) seje sveta zavoda z dne 16. 8. 2021. 

 

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


Ad3)  

Ravnatelj na kratko povzame bistvene podatke iz Poročila o uresničevanju letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2020/2021. Pove, da je bila realizacija pouka v zakonskih okvirih, da učni 

načrt ni trpel, da je bilo leto zelo posebno zaradi epidemije. Veliko je bilo ponavljanja in 

preverjanja znanja. Na NPZ so bili rezultati solidni, kot običajnih letih, ne ve pa se, če so bili 

testi primerljivi. Zimske šole v naravi se ni dalo izvesti, medtem, ko se je poletna šola v naravi 

izvedla. Glede dni dejavnosti je omenil, da ena uslužbenka ni upoštevala navodil in zato 

steklopihaštvo ni bilo izvedeno. Ob uvedbi določenih ukrepov, naj do česa takega ne bi več 

prihajalo. Poudaril je, da je šola med bolje opremljenimi šolami na področju IK tehnologije in 

da ima šola zelo razumne starše in učitelje.  

 

Članico zanima, zakaj pri 7.c tako izstopa realizacija. Ravnatelj pojasni, da najbrž zaradi 

izbirnih predmetov.  

Pobude:  

- Naj se preveri, če je omenjeni podatek na strani 6. pravilen ali gre morda za 

napako.  

- Uspeh in dosežki na strani 4 naj se prikažejo po časovni vrsti tudi skozi leta. 

 

Članica predlaga, naj bi se med cilje navedlo tudi zadovoljstvo, varnost ipd., naj bi se tudi 

mehke veščine izmerilo, npr. s kako anketo. Ravnatelj je odgovoril, da je že dve leti pripravljena 

anketa za bivše učence šole, kjer bi pridobili tudi tovrstne podatke, vendar se je ni dalo izpeljati.  

SKLEP: Sveta zavoda sprejme in potrdi Poročilo o uresničevanju letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2020/2021. 

Ad4) 

Ravnatelj na kratko predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022. V tem šolskem 

letu bodo skušali izpeljati tudi zimsko šolo v naravi in to za dve generaciji. Prav tako 

načrtujejo izvedbo tečaja plavanja v prvem triletju za dve generaciji. Za nadarjene učence sta 

že bila izvedena dva tabora. Eden v šoli in drugi na Koroškem. Ostalo je načrtovano po 

kurikulumu in šolskem koledarju. Poudaril je, da bo 5 dni pouka za starejše učence potekalo 

na daljavo in to ni vpisano v LDN. Od tega bo en dan ponedeljek, drugi torek itn. in sicer po 

rednem urniku. 

Predstavnica zaposlenih je vprašala, če so zaposleni s tem seznanjeni. Ravnatelj je odgovoril, 

da ve, da se nekateri zaposleni tega otepajo, vendar, bodo morali tudi oni stopiti v korak s 

časom. Tudi spletne učilnice še imajo luknje in se da še marsikaj nadgraditi, tudi po 

priporočilih ZRSŠ.  

SKLEP: Svet zavoda potrdi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022. 

 

Ad5) 

Ravnatelj je povedal, da svet zavoda so sedaj svojega poslovnika ni imel, saj so člani v 

preteklosti tako predlagali. Brez poslovnika svet deluje po zakonodaji. 

Predsednica je razložila, da je poslovnik pripravljen in predlaga, da se ga sprejme, ker poslovnik 

tudi ščiti in zavezuje delovanje sveta zavoda.  

 

Prisotni so predlagali nekaj popravkov, ki so jih upoštevali.  

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


SKLEP: Svet zavoda sprejme Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani s predlaganimi spremembami.  

 

Ad6) 

- Na spletni strani šole naj se zapisnike sveta zavoda objavlja sprosti, ne samo med 

gradivi, temveč tudi v zavihku za zapisnike.  

- Predstavnica je vprašala ravnatelja ali je bil predlog za igrišče pri šoli, ki so ga pripravili 

učitelji in so ga predali ravnatelju, poslan županu oz. na občino. Ravnatelj je odgovoril, 

da je prejel ta predlog in ga ima pri sebi. Ni bil posredovan na občino, saj se mora to 

upoštevati v finančni plan, taka je dinamika. To ni najpomembnejši projekt, saj na PŠ 

Dolsko praktično nimajo telovadnice in še kakšne druge pomembnejše stvari je 

potrebno izpeljati, prej kot igrišče. Otroke v podaljšanem bivanju se lahko motivira in 

zaposli tudi drugače, ne samo z igro na igralih  in igrišču.  

- Predstavnica sindikata SVIZ je vprašala, če je res v načrtu, da bi se čiščenje zavoda 

predalo zunanjemu izvajalcu in kaj bo z zaposlenimi čistilkami. Ravnatelj je razložil, da 

je res v teku ta postopek, da bo zunanji izvajalec moral po  zakonu čistilke obdržati 

določeno obdobje po prevzemu, da bo sindikalna zaupnica vabljena na sestanke, ko bo 

postopek tako daleč in da bodo spoštovane vse zakonitosti delavskih pravic.  

- Glede šoferjev na avtobusih je bila podana pripomba, da njihovo obnašanje ni 

sprejemljivo, da se derejo na učence, preklinjajo… Ravnatelj je povedal, da ima tudi on 

ničelno toleranco do upoštevanja predpisov. 

- Predstavnica vrtca je podala pobudo, ki so jo zaposleni vrtca predlagali na junijski 

konferenci in sicer, da bi se vrtec odcepil od šole in postal samostojni vrtec. Ravnatelj 

je odgovoril, da je to vprašanje za župana in da se to naredi na predlog ustanovitelja. 

Vprašal je po vzroku za tak predlog, kako bi strokovne delavke spremembo organizacije 

vrtca občutile pri strokovnem delu v oddelku in zakaj to želijo. Naj povedo, kaj bi bilo 

za njih bolje. Naj podajo pedagoško utemeljene razloge. Predstavnica teh informacij ni 

imela.  

Ravnatelj je še opozoril, da bodo v vrtcu morali bolj sodelovati pri predlogih in načinu 

razporejanja otrok v oddelke 1. razreda.  

- Glede izvedbe planinskega športnega dne, je ravnatelj opozoril, da učenci namerno ne 

pridejo z ustrezno opremo (obutev), ker potem ostanejo v okolici šole. Za ta dan je bil 

naročen nadstropni avtobus, ki ima svojo ceno in je odpeljal napol prazen, saj toliko 

učencev ni imelo ustrezne opreme za pohod. Člani so se z ravnateljem dogovorili, da 

tokrat zaračunajo prevoz tudi učencem, ki so ostali v okolici šole, da ne bodo tudi 

učenci, ki spoštujejo pravila in upoštevajo navodila, plačevali dvojne cene. Opravičilo 

za odsotnost s športnega dne bo v bodoče veljalo samo zdravniško. Ravnatelj bo 

predlagal, da v prihodnje odidejo vsi učenci z avtobusom in bodo imeli nižinski pohod 

na tisti lokaciji, kjer se ostali odpravijo v hribe.  

- Prisotni  predlagajo, da bi se na šoli lahko organiziralo sejem rabljene opreme (obutev, 

oblačila, smučarska oprema…).  

 

Zaključek seje ob 19.45. 

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše  

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 


