
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 21. 6. 2021 

Št. dok.: 900-2/2020/18-LM 

 

Zapisnik 6. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: torek, 16. 6. 2021 ob 18.00 v učilnici za zgodovino na matični šoli v Dolu. 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih: Nataša Jerina, Romana Vrhovec, Tit Zupan, Mateja Grčar in Ajda 

Šimonka (preko Zoom-a);  

Predstavniki staršev: / 

Predstavniki ustanoviteljice: Erika Frantar, Marija Nolimal;  

 

Ostali vabljeni: Gregor Pečan (ravnatelj). 

 

Opravičeno odsotni: Jernej Rebolj, Špela Korinšek Kaurin, Vesna Lukežič, Iztok Brodnik. 

Zapisnikar: Metka Lupše. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta zavoda z dne 8. 

6. 2021.  

3. Seznanitev z anonimno prijavo in priprava odgovora. 

4. Pobude in predlogi članov sveta. 

 

Predsednica sveta zavoda je pozdravila vse prisotne na seji. Prisotne je naprosila za mir in tišino 

v prostoru, jih seznanila, da v debatah in pri glasovanju sodelujejo samo člani sveta zavoda, 

ostali pa dvignejo roko in bodo dobili besedo. Prav tako je razložila, da je zaradi posebnih 

okoliščin ena članica na seji prisotna na daljavo preko platforme ZOOM, zato naj hkrati govori 

samo eno oseba, naglas in razločno.  

 

Ad1)  

Prisotnih je 7 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

SKLEP:  Svet zavoda soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

 

Predsednica prebere sklepe iz zapisnika prejšnje seje.  

 

Svet zavoda potrdi zapisnik 5. seje sveta zavoda z dne 8. 6. 2021. 



Sklep je sprejet s 6 glasovi ZA in 1 SE VZDRŽI. 

 

Ad3) 

 

Predsednica prisotne seznani dopisom, ki ga je svet zavoda prejel s strani Policijske postaje 

Ljubljana Bežigrad v zvezi z anonimno prijavo suma kaznivega dejanja Šikaniranje na 

delovnem mestu po 197. členu Kazenskega zakonika in pa kaznivega dejanja Kršitev spolne 

nedotakljivosti z zlorabo položaja po 174. členu Kazenskega zakonika.  

 

Svet zavoda je v tem dopisu naprošen, da na podlagi drugega odstavka 148. člena Zakona o 

kazenskem postopku, prvega odstavka 115. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije in 

11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, posreduje dokumentacijo v zvezi z navedenimi 

očitki oz. spolnim nadlegovanjem oz. mobingom, v kolikor ta obstaja oz. naj svet zavoda 

pojasni ali je že prejel prijavo zoper Gregorja Pečana, ter druga relevantna dejstva v zvezi 

službovanja Gregorja Pečana na OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.  

 

Potekala je debata o vsebini dopisa.  

Predsednica je vprašala tudi prisotno predstavnico sindikata SVIZ, če je morda ona prejela 

prijavo in ima glede očitkov kakšno dokumentacijo in je odgovorila, da nima ničesar.  

 

 

SKLEP: Svet zavoda meni, da je postopek imenovanja ravnatelja potekal v skladu s 

predpisano zakonodajo in v postopku ni bilo nepravilnosti.  

Sklep je sprejet soglasno. 

 

SKLEP: Svet zavoda je v trenutni sestavi od 30. 9. 2020 dalje. V tem času ni bilo nobene 

prijave, niti nimajo dokumentacije z navedenimi očitki glede Šikaniranja na delovnem 

mestu po 197. členu Kazenskega zakonika in pa kaznivega dejanja Kršitev spolne 

nedotakljivosti z zlorabo položaja po 174. členu Kazenskega zakonika.  

Sklep je sprejet soglasno. 

 

SKLEP: Svet zavoda bo zaprosil prejšnje predsednike sveta zavoda od začetka 

ravnateljevanja Gregorja Pečana na OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, za podatke o 

morebitnih prijavah zoper Gregorja Pečana in za dokumentacijo, v kolikor obstaja.  

Zaprošeni naj odgovorijo čim prej oz. v roku 10 dni. 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Sklepe pod točko 3 svet zavoda, skupaj s pridobljenimi podatki prejšnjih predsednikov sveta 

zavoda, posreduje na Policijsko postajo Bežigrad.  

 

Ad4) 

 

- Predsednica seznani prisotne s pisno izjavo o odstopu člana Jerneja Rebolja, ki je 

predstavnik staršev za podružnici v Senožetih in v Dolskem.  

 

UGOTOVITVENI SKLEP: Svet zavoda ugotavlja, da članu Jerneju Rebolju, ki je 

predstavnik staršev podružnic v Senožetih in v Dolskem, na podlagi pisne odstopne izjave, 

preneha mandat z dne 16. 6. 2021.  

Sklep je sprejet soglasno. 



SKLEP: Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani poziva Svet staršev OŠ Janka 

Modra Dol pri Ljubljani, naj imenuje nadomestnega predstavnika staršev v svet zavoda 

in posreduje njegove podatke. 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

- Predsednica sveta staršev OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani je predstavila problem, ki 

je bil izpostavljen na seji sveta staršev.  Starši se ne strinjajo s preverjanjem znanja v 

obliki celoletnega testa pri matematiki, ki je ocenjen in nekaterim ta zadnja ocena zniža 

povprečje ocen. Tam je ravnatelj komentiral, da zaupa v odločitev kolektiva, da pa so 

učenci sami priznali, da se v karanteni niso trudili. S celoletnim testom se vsaj učence 

vzpodbudi in nekako prisili v delo in učenje.  

Predstavniki zaposlenih so predstavili svoja stališča glede tega in argumentirali pomen 

celoletnega testa, še posebej pri matematiki. Povedali so, da je ravnatelj o tem 

spregovoril tudi na konferenci.  Član, ki je razrednik, je preveril in ugotovil, da v 

njegovem razredu zadnja ocena pri matematiki ni znižala povprečja ocen učencem. 

Članica, ki je učiteljica na razredni stopni je dodala, da se učenci ne učijo snovi, če ni 

za oceno. Tudi to je razlog za celoletno ocenjevanje snovi, da vse skupaj ponovijo.  

Predsednica staršev se je sklicevala na okrožnico MIZŠ, ki so jo šole prejele glede 

ocenjevanja. Predsednica sveta zavoda in predstavniki zaposlenih so razložili, da so to 

bile usmeritve in priporočila za ocenjevanja, ki so se jim v največji meri skušali 

prilagajati, ni pa se dalo vsega povsem upoštevati in tudi ni bilo nujno. Učitelji so 

pripomnili, da nihče ne išče neznanja pri učencih.  

 

 

 

Zaključek seje ob 19.10. 

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše  

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 

 


