
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 10. 2. 2021 

 

Zapisnik 2. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: četrtek, 4. 2. 2021 ob 18. preko platforme ZOOM (video konferenca). 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih: Mateja Grčar, Ajda Šimonka, Romana Vrhovec, Tit Zupan;  

Predstavniki staršev: Špela Korinšek Kaurin, Vesna Lukežič, Jernej Rebolj;  

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

 

Ostali vabljeni: Anja Divjak, Lilijana Meden Fuchs, Gregor Pečan; 

Zapisnikar: Metka Lupše. 

 

Odsotni: 

Predstavnica zaposlenih: Nataša Jerina.  

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta zavoda z dne 30. 9. 2020. 

3. Razpis delovnega mesta ravnatelja OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

4. Pobude in predlogi članov sveta. 

 

Ad1)  

Prisotnih je 10 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

SKLEP:  Svet zavoda soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

Predsednica je na kratko predstavila vsebino zapisnika prejšnje seje in sprejete sklepe. 

 

SKLEP: Svet zavoda soglasno potrdi zapisnik 1. seje sveta zavoda z dne 30. 9. 2020. 

Ad3) 

Predsednica prisotne seznani s prenehanjem mandata ravnatelja OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani, ki preneha z 31. 7. 2021. Na kratko predstavi navodila glede razpisa za ravnatelja. 

Predlaga, da bi se razpis objavil v sredstvih javnega obveščanja in sicer v Uradnem listu RS, na 

ZRSZ, spletni strani šole in spletni strani občine Dol pri Ljubljani ter v občinskem glasilu 

Pletenice.  

Članici predlagata še objavo v časopisu Delo in v časopisu Šolski razgledi, vendar slednji ne 

obstaja več. Zaradi dodatnih stroškov in ekonomičnosti delovanja sveta zavoda tega predloga 

ostali člani ne podpirajo.  



SKLEP: Svet zavoda soglaša z objavo razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja v 

sredstvih javnega obveščanja in sicer v Uradnem listu RS, na ZRSZ, spletni strani šole in 

spletni strani občine Dol pri Ljubljani ter v občinskem glasilu Pletenice.  
 

Predsednica predstavi pravila glede roka objave razpisa, ki mora biti od 8 do 15 dni. Predlaga 

objavo razpisa 10 dni. Glede na pridobljeno informacijo o izidu naslednjega občinskega glasila 

Pletenice, predlagajo objavo razpisa v ponedeljek, 15. 2. 2021.  

Prejete vloge se bodo hranile v tajništvu šole.  

Za nepopolne vloge se bo prijavljene pozvalo k dopolnitvi vloge v 8 dnevnem roku.  

 

SKLEP: Svet zavoda je soglasno sklenil, naj se objavi razpis za delovno mesto ravnatelja 

z 10 dnevnim rokom objave.  

 

SKLEP: Svet zavoda je soglasno potrdil, naj se objavi razpis za delovno mesto ravnatelja 

v ponedeljek, 15. 2. 2021. 

 

Predsednica predlaga imenovanje komisije za izvedbo predhodnega postopka imenovanja 

ravnatelja, ki bi pregledala prejete vloge, pozvala k dopolnitvam ,… Predlaga, da se v komisijo 

imenuje po enega predstavnika staršev, ustanoviteljice in zaposlenih ter za administrativno 

podporo Metko Lupše.  

 

SKLEP: Svet zavoda imenuje tričlansko komisijo za izvedbo predhodnega postopka v 

sestavi Tit Zupan, Erika Frantar, Špela Korinšek Kaurin, ki je pooblaščena za odpiranje 

vlog kandidatov, preverjanja ustreznosti vlog in pozivanja k dopolnitvi vlog ter pripravo 

poročila za sejo sveta zavoda. Komisija se razpusti z dnem poročanja na seji sveta zavoda.  

 

Ad4) 

Predsednica je najprej podala odgovore na vprašanja, ki so bila na prvi seji naslovljena na 

občino Dol pri Ljubljani.  

- Glede knjižnice Jurij Vega je razložila, da je občina v decembru leta 2019 kupila hišo, 

ki se trenutno renovira in se bo občinska uprava predvidoma v letu 2022 preselila v te 

prostore. Takrat naj bi se v knjižnica preselila v zdajšnje prostore občine.  

- Glede potreb po novih športnih površinah je pojasnila, da se je zadeva zapletla, da so se 

nagibali tudi k rešitvi s postavitvijo balona, vendar je potreben finančni vložek bil 

previsok. Član je pojasnil, da se je vse skupaj ustavilo morda tudi zaradi premajhnega 

interesa s strani občine. Pregledali so predlog proračuna občine in to ni vključeno, sta 

pa vključeni dve veliki plezalni steni in tekaška steza. Menijo, da bi se na občini morali 

o tem temeljito pogovoriti in v nekem konceptu zadevo speljati. Ravnatelj je izpostavil, 

da je problem športnih površin zelo pereč. Ker je pri šoli tudi poplavno območje, ni 

samo denar problem, temveč tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Član je poudaril, 

da v šoli ni ustreznih prostorov za šport in da trend raste, zato se bo moralo glede tega 

nekaj ukrepati. V okviru športa se uporablja tudi teniška igrišča pri šoli, zato naj se le ta 

ohranijo in naj se stremi k temu, da najemnik igrišč ostane in jih naprej vzdržuje.  

Potekala je debata glede teniških igrišč pri šoli v Dolu in možnosti, da jih bo najemnica 

opustila. Ravnatelj je še pojasnil, da bo sigurno več znanega ob sprejemu OPPN-ja, ki 

bo pokazal kakšno bo priseljevanje v občino… Predsednica je glede prostorske stiske 

izpostavila še stanje na PŠ Senožeti, otrok je tudi zaradi priseljevanja veliko, vedno več 

in bi se lahko začelo razmišljati o širitvi šole. Ravnatelj je pojasnil, da je potrebno 

pridobiti dovoljene MIZŠ za širitev mreže, vendar temu niso preveč naklonjeni, saj ne 

gre za demografsko ogroženo ali obmejno območje… Seveda je vse na ustanovitelju, 



če ima dovolj sredstev za vlaganje v podružnične šole, se lahko tudi to uredi. Izpostavil 

je še prostorski problem na PŠ Dolsko, ki ima dosti več učencev, nimajo primerne 

telovadnice, primerne kuhinje, parkirišč… Naj se na občinskem nivoji enkrat razjasni 

ali se bo vlagalo sredstva v posamične projekte ali se bo k reševanju prostorske stiske 

pristopilo celostno.  

- Glede varovanja igrišč pri šoli naj se preveri, kako se le to izvaja in naj se uredi 

pogostejši nadzor. 

- Ravnatelj je razložil, da je iz občine prejel zavarovalne police za šole in njene površine 

in ugotovil, da jih ne morejo kar podaljšati, saj je po tolikih letih prišlo do sprememb in 

jih bo potrebno obnoviti. Na to je že opozoril občino. 

 

 

SKLEP: 

Svet zavoda se soglasno strinja, naj se na Občino Dol pri Ljubljani naslovi pobuda glede 

splošne prostorske problematike z učilnicami v šoli in glede pomanjkanja in primernosti 

športnih površin ter glede varovanja igrišč pri šoli. Na naslednjo sejo naj se povabi 

predstavnika občine, ki bo predstavil kaj več v z vezi s reševanjem te problematike. 

 

- Predsednica staršev je pohvalila pogovore s starši, ki jih je organiziral ravnatelj v času 

epidemije, saj staršem to veliko pomeni in predlagala, naj organizira tudi kak klepet z 

učenci.  

- Predstavnica sindikata je pohvalila učitelje, ki so se dobro znašli v času epidemije s 

šolanjem na daljavo.  

 

 

 

Zaključek seje ob 19.05. 

 

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 

 


