
 
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 4. 6. 2019 

 

Zapisnik 12. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 

 
Čas in kraj seje: 27. 6. 2019 do 3.7.2019, po elektronski pošti. 

 

Sodelovali so: 

Predstavniki zaposlenih na zavodu: Nataša Jerina, Nina Kocjan, Robert Slabanja, Tadeja Pirc 

Predstavniki staršev: Iztok Kadunc, Monika Hozjan Bubnjič, Tomaž Grad; 

Predstavnica ustanoviteljice: Erika Frantar, Marija Nolimal, Slađana Brodnik. 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta zavoda z dne 3. 6. 2019. 

2. Vračilo dodatka iz naslova povečanega obsega dela ravnatelja za vodenje Knjižnice Jurij 

Vega. 

3. Sprejem Dogovora o povečanem obsegu dela ravnatelja za vodenje knjižnice Jurij Vega. 

4. Potrditev sklepov o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 

ravnatelja za vodenje knjižnice Jurij Vega za obdobje april 2019 do junij 2019. 

 

SKLEP k točki 1: Svet zavoda potrdi zapisnik 11. seje Sveta zavoda z dne 3. 6. 2019. 
 

SKLEP k točki 2: "Svet zavoda je seznanjen z zahtevo Inšpektorata za javni sektor o tem, 

naj ravnatelj zaradi nesklenjena pisnega dogovora o povečanem obsegu dela vrne 

dodatke, ki so mu bili iz tega naslova izplačani v obdobju od januarja do novembra 2018. 

Takšna zahteva ni utemeljena, saj je ravnatelj dejansko opravil delo v povečanem obsegu 

– delo direktorja javne knjižnice. Obseg dela je bil dejansko večji, kot če bi ravnatelj 

opravljal le delo vodenja in organiziranja dela šolske knjižnice. Svet zavoda je potem, ko 

je občina Dol pri Ljubljani sprejela Odlok o ustanovitvi (javne) knjižnice Jurija Vege štel 

za samoumevno, da delo direktorja javne knjižnice v obliki povečanega obsega dela 

opravi ravnatelj. Pisni dogovor ni bil sklenjen ni pa dvoma o tem, da si ravnatelj dela v 

povečanem obsegu ni odredil sam, pač pa je svet zavoda od njega pričakoval, da ga 

opravi." 
 

SKLEP k točki 3: Svet zavoda sprejme Dogovor o povečanem obsegu dela ravnatelja za 

vodenje knjižnice Jurij Vega. 
 

SKLEP k točki 4: Svet zavoda potrdi Sklepe o določitvi delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela ravnatelja za vodenje knjižnice Jurij Vega za obdobje april 2019 

do junij 2019. 
 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednica Sveta zavoda: 

Slađana Brodnik 


