OŠ JANKA MODRA,
DOL PRI LJUBLJANI
SVET ZAVODA
Dol pri Ljubljani, 19.7.2017

Zapisnik 4. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,
Dol pri Ljubljani
Čas in kraj seje: 12.6.2017 ob 17.00 uri, v zbornici matične šole OŠ Janka Modra, Dol pri
Ljubljani.
Prisotni:
Predstavniki zaposlenih na zavodu: Nataša Jerina, Bernarda Jerič Mohar, Nina Kocjan, Robert
Slabanja;
Predstavniki staršev: Tomaž Grad, Iztok Kadunc;
Predstavnica ustanoviteljice: Mihaela Mekše, Slađana Brodnik
Ostali vabljeni: predstavnici sindikatov Lilijana Meden – Fuchs in Branka Vodenik, Zdenka
Peklaj,
Opravičeno odsotni člani sveta zavoda: Tadeja Pirc, Marija Nolimal, Vesna Lukežič,
Odsoten izmed ostalih vabljenih: Gregor Pečan
Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne in korespondenčne seje sveta zavoda z dne
27.3.2017 in 23.5.2017.
3. Obravnava pritožb glede sprejema otrok v vrtec
4. Obravnava sprememb sistemizacije delovnih mest zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri
Ljubljani, v delu, ki se nanaša na knjižnico Jurija Vege in podaja soglasja.
5. Razno.

Ad1)
Prisotnih je 8 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.
SKLEP: Svet zavoda soglasno potrdi predlagan dnevni red.
Ad2)
SKLEP: Svet zavoda potrdi zapisnik 3. redne in korespondenčne seje sveta zavoda z dne
27.3.2017 in 23.5.2017.
Sklep je sprejet soglasno.

Ad3)
Zdenka Peklaj, pomočnica ravnatelja za vrtec, na kratko predstavi dve prejeti pritožbi in eno
prošnjo, ki so jih prejeli glede sprejema otrok v vrtec.
Podrobnejša pojasnila in odločbe so priloga zapisnika v arhivu zavoda.
-

Pritožba št. 528/2016-17 za otroka vodenega pod št. 001018 je vložena zaradi točkovanj
pod kriterijem za datum oddaje vloge.

SKLEP: Ugovor (pritožba) vlagatelja, se zavrne.

-

Pritožba št. 523/2016-17 za otroka vodenega pod št. 000789 je vložena zaradi
upoštevanja kriterija za sprejem otroka s posebnimi potrebami po 6. odstavku 20. člena
Zakona o vrtcih.

SKLEP: Ugovor (pritožba) vlagateljice, se zavrne.

-

Pritožba št. 522/2016-17 za otroka vodenega pod št. 001005 je vložena zaradi sprejema
otroka v drugo enoto.

V tem primeru gre za izredno družinsko situacijo, ki jim sprejem otroka v drugo enoto od
željene predstavlja velik logistični problem.
Člani sveta zavoda so razpravljali o predlogu, da naj se preveri možnost uporabe šolskega
prevoza osebam, ki bodo otroka vozile v drug kraj in se jim tudi to ponudi, v kolikor je
mogoče.
SKLEP: Ugovor (prošnja) vlagateljice, se zavrne.

Ad4)
Član sveta zavoda predstavi povzetek sestanka z županom glede celostne ureditve knjižnice
Jurij Vega.
Predstavnica sindikata predlaga, naj pri odločanju glede ureditve knjižnice Jurij Vega sodeluje
tudi stroka. Poudari, da gre z izjavami, da gre samo za izposojo knjig, za zavajanje,… saj v
knjižnici organizirajo tudi razne dogodke, prireditve,…zato sprememba sistemizacije, ki
spreminja uvrstitev delovnega mesta, ni pravilna.. Pri trenutni nameravani ureditvi knjižnici bo
šlo zgolj za politično odločitev, brez stroke. Poudari, da se nad zaposlenima v knjižnici se že
dve leti izvaja mobing.
Predstavnica drugega sindikata pove, da je vsem težko, ob spremljanju teh dogodkov okoli
knjižnice Jurij Vega. Po primerjavi sistemiziranih delovnih mest v šolski in splošni knjižnici
poudari, da knjižnico Jurij Vega obiskuje vsa populacija in je delo zahtevnejše kot v šolski
knjižnici, zato sistemiziranega delovnega mesta, kot je sedaj, ne bi smeli spreminjati.
Predstavnik sveta zavoda pove, da je pri odločitvi o spremembi sistemizacije potrebno
upoštevati, da denar za financiranje knjižnice zagotovi občina in naj občina naredi tako, da bo

ugodneje za občino in občane, ne glede na to, kdo je zaposlen na delovnem mestu, katerega
sprememba nalog in uvrstitev v plačni razred se predlaga.
Člani so ponovno glasovali glede predlaganih sprememb sistemizacije delovnih mest zavoda
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, v delu, ki se nanaša na knjižnico Jurija Vege. Glasovali so
z obkrožanjem odgovora na listu, ki ga je vsak član prejel.
Za predlog, da Svet zavoda daje Soglasje k spremembam in dopolnitvam pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, v
delu, ki se nanaša na knjižničarski sektor so glasovali 4 člani ZA in 4 člani PROTI, zato sklep
ni bil sprejet.
SKLEP: Svet zavoda ne daje soglasja k Spremembam in dopolnitvam pravilnika o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani,
v delu, ki se nanaša na knjižničarski sektor.
Ad5)
Člani so odločali o predlogu, da bi se seje snemale in s 5 glasovi PROTI in 3 glasovi ZA odločili,
da se seje ne bodo snemale, saj v tem trenutku ni podlage za to.

Zaključek seje ob 18:20 uri.

Zapisala: Metka Lupše
Predsednica Sveta zavoda:
Mihaela Mekše

