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SVET ZAVODA 
 

Dol pri Ljubljani, 25. 11. 2022 

Št. dok.: 900-5/2022/5-LM 

 

Zapisnik 12. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: sreda, 23. 11. 2022 ob 18.00 v zbornici matične šole, Videm 17, Dol pri 

Ljubljani. 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih: Mateja Grčar, Tit Zupan, Nataša Jerina;  

Predstavniki staršev: Vesna Lukežič;  

Predstavniki ustanoviteljice: Iztok Brodnik, Erika Frantar;  

Ostali vabljeni: Gregor Pečan (ravnatelj), Nika Rovšek (podžupanja). 

Manjkajoči: Ajda Šimonka, Špela Korinšek Kaurin, Manuela Planinc, Nolimal Marija. 

Zapisnikar: Metka Lupše. 

 

 
 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 11. seje sveta zavoda z dne 29. 9. 2022. 

3. Ponovni razpis nadomestnih volitev predstavnika v svet zavoda.  

4. Obravnava predloga in sprejem cenika najemov prostorov zavoda.  

5. Pobude in predlogi članov sveta. 

 

 

Ad1)  

Prisotnih je šest od enajstih članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.  

 

SKLEP 1:  Svet zavoda potrdi predlagani dnevni red. 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad2) 

Predsednica prebere sklepe iz zapisnika prejšnje seje. Na zapisnik ni pripomb. 

 

SKLEP 2: Svet zavoda soglasno potrdi zapisnik 11. seje Sveta zavoda z dne 29. 9. 2022. 

 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad3) 

Predsednica prisotne seznani z informacijo, da v predpisanem roku za oddajo predlogov 

kandidatov za predstavnike delavcev v svet zavoda, komisija ni prejela nobenega predloga. 

Zato se bo razpisalo nov datum volitev. 
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SKLEP 3: Svet zavoda razpisuje nadomestne volitve za izvolitev predstavnika delavcev 

zavoda v Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na dan 20. 12. 2022 in 

predčasne volitve na dan 19. 12. 2022. 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad4) 

Prisotni so v gradivu za sejo prejeli osnutek predloga cenika najema prostorov zavoda, ki je bil 

oblikovan na podlagi predhodne korespondence članov sveta zavoda in v sodelovanju z občino. 

Potekala je debata o dvigu cen in razlogih za to.  

 

SKLEP 3: Sklep zavoda potrdi cenik uporabe prostorov OŠ Janka Modra Dol pri 

Ljubljani, ki stopi v veljavo z 1. 12. 2022.  

 

Sklep je sprejet soglasno.  

Cenik je priloga zapisnika. 

 

 

Ad5)  

A) Predsednica je navzoče obvestila, da naj jih ne skrbi, da s kakršno koli pošto, ki je 

naslovljena na svet zavoda, ne bi bili seznanjeni. Vso pošto prejme predsednica sveta zavoda 

in se odloči ali jo je potrebno takoj poslati članom po elektronski pošti ali se jo lahko obravnava 

na naslednji seji. V času pred to sejo, je na svet zavoda prispela pošta anonimnega pošiljatelja, 

v kateri je nekaj očitkov. Predsednica prisotne seznani s to pošto, ki je tudi priloga zapisnika. 

 

Na prvi očitek, da težave in problemi, ki se tičejo učencev in staršev, članov sveta zavoda sploh 

ne zanimajo, člani komentirajo, da temu ni tako, da delajo v skladu z zakonodajo, so korektni 

in ničesar ne puščajo naključju.  

 

Glede očitka, da učitelji množično zapuščajo šolo, da se zaposluje neustrezen kader z 

neustrezno izobrazbo in pedagoškim čutom do učencev, je ravnatelj razložil, da se zaposluje 

neustrezen kader izključno in samo, ko se izkoristi vse ostale možnosti. V kolikor ni ustreznega 

kadra, se zaposli nekoga, ki je na voljo, ki še ni diplomiral in bo takrat ustrezen,… Težave s 

kadri v Sloveniji so velike. Natančno je razložil, kdo vse je prekinil z delovnim razmerjem na 

OP Janka Modra Dol pri Ljubljani v zadnjih dveh letih, na kakšnem delovnem mestu je bil 

zaposlen in kakšen je bil razlog za prekinitev delovnega razmerja. Nekaj jih je dobilo službe 

bližje domu, nekaj iz osebnih razlogov (npr. zaradi korone - učiteljica, ki se je zelo težko 

izpostavljala vsakodnevni nevarnosti okužbe, spremljevalec učenca, ki tega preprosto ni mogel 

več opravljati), čistilke zaradi prenehanja potrebe po nadomeščanju, učitelji DSP zaradi potrebe 

po specialno rehabilitacijskih pedagogih in če to niso, niso ustrezni in jih ne morejo zaposliti 

za nedoločen čas, ena iz etičnih razlogov (domačinka), psihologinjo je ravnatelj prosil, naj si 

najde drugo službo zaradi storjene napake pri delu, druga psihologinja ni opravila poskusnega 

dela, ena DSP učiteljica je dokončala magisterij in potem odšla, saj je že v naprej povedala, da 

želi delati z avtisti ipd., tajnica vrtca je dobila službo na faksu, … 

 

Od 1.1. 2020 do te seje je odšlo 31 uslužbencev, od tega je bilo 6 upokojitev in računovodja 

predčasno (8 mesecev pred upokojitvijo) zaradi samih pritiskov sistema. 
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Povedal je, da so zaposlili logopedinjo, ki se je sicer prvotno prijavila na drugi razpis, saj tudi 

nima dokončane izobrazbe. Vendar tudi tega kadra močno primanjkuje, zato so ji ponudili 

službo in se bo po končani izobrazbi morda odločila ostati tu. Sama pa je izrazila, da dolgoročno 

nima interesa za tako delo.  

Glede odhoda svetovalne delavke je pojasnil, da je odšla iz osebnih razlogov, delala pa je 

napake in ena od njih je bila, da junija ni bil narejen prenos dokumentacije za eno učenko, ki je 

prišla iz druge šole in tako je bila napačno vpisana v 8. razred, nakar pa se je ugotovilo, da 

učenka ponavlja 7. razred. To so potem težko reševali.  

V času od konca meseca maja 2022 do te seje, je zavod objavil 50 potreb po delavcih, nekatere 

so večkrat ponavljali, ker se ni nihče prijavil. Zgodilo se je tudi, da je uslužbenka sprejela 

službo, prišla za nekaj dni, kakšen dan pred začetkom šole pa povedala, da si je premislila.  

Potekala je debata, kako je naenkrat tako veliko pomanjkanje kadra in ravnatelj je komentiral, 

da je veliko kroženja med šolami, pa tudi dosti odhoda v gospodarstvo zaradi višjih plač. Pri 

delu pomagajo tudi študenti, tega so se na naši šoli poslužili, preden je to potrdilo MIZŠ in so 

to tudi sami financirali. Ravnatelj je preveril in ta trenutek se po Sloveniji išče 131 učiteljev.  

Ravnatelj je povedal, da je sedaj pomanjkanje s kadri v svetovalni službi rešeno, za DSP so tri 

uslužbenke od prej, ostale pa nove in so super ekipa, vključno s pomočnico ravnatelja, ki ima 

izkušnje s svetovalnim delom in jim pomaga pri organizaciji. Zaposlili so tudi dva 

računalnikarja, ki bosta sčasoma prevzela tudi poučevanje računalniških vsebin, ki jih trenutno 

opravljata dva zunanja sodelavca. Poudaril je, da politiki ne razumejo dela v šolstvu in mešajo 

z ostalimi službami v javnem sektorju, kar pa ni primerljivo. Npr. če zboli zdravnik, se na vrata 

ambulante napiše sporočilo o odsotnosti in se morajo pacienti prenaročiti. V šoli pa to ni 

izvedljivo. Trenutno je problemov s kadri malo, vendar najbrž ne bo dolgo tako, če se plače ne 

bodo zvišale in bodo uslužbenci v šolstvu plačani enako kot prodajalci zaposleni za krajši 

delovni čas v večjih trgovskih verigah.  

 

Predstavnica staršev je podala pohvalo na učiteljice za DSP, ki so dobro organizirane, da 

izvajajo tudi nadomeščanja, saj tega drugod ne prakticirajo. Ravnatelj še izpostavi dober sistem 

za vpisovanje izvedbe podaljšanega časa pisanja testov učencev ,… in se strinja s pohvalo.  

 

Glede očitka, da še vedno ni imenovan nadomestni član predstavnik zaposlenih, po izstopu 

članice, ki je zastopala zaposlene, je pojasnjeno, da so volitve bile razpisane, vendar niso bile 

izvedene zaradi korone, potem pa se je tako ali tako spremenila zakonodaja, ki določa manj 

članov v svetu zavoda in izvolitev nadomestnega člana ni bila potrebna. Z novo vlado se je spet 

spremenila zakonodaja, ki določa 11 članov v svetu zavoda in je svet zavoda razpisal volitve, 

vendar komisija ni prejela nobenega predlaganega kandidata za izvolitev v svet zavoda.  

Glede očitka za člana, predstavnika ustanoviteljice,  ki se je zaposlil na šoli kot kuhar, se člani 

strinjajo, da je funkcija združljiva in nesporna. Sam je pojasnil, da je občini predlagal odstop, 

vendar to ni bilo potrebno, zato tega ni storil. Glede njegove zaposlitve je potekalo vse po 

protokolu in ni bilo drugega ustreznega kandidata za zaposlitev.  

Glede očitka, da svet zavoda vodi ravnatelj in ne predsednica sveta zavoda, je predsednica 

pojasnila, da vsi člani delajo konstruktivno, da so vsi z vsem seznanjeni, da izpolnjujejo svoje 

naloge v skladu z zakonodajo,… in je očitek res nesmiseln. S tem so se člani strinjali.  

Glede ocenjevanja ravnatelja in podajanja števila odstotkov po posameznih kriterijih, je bilo 

pojasnjeno, da se je v tem mandatu izvajalo javno glasovanje s predhodnim sprejemom sklepa 

o načinu glasovanja, ki je lahko javno ali tajno, kar je v skladu z zakonodajo. Člani sveta zavoda 

se odločijo o samem načinu glasovanja in ni to odločitev predsednice. Je pa res, da je v tem 

mandatu ravnatelj prejel dosti boljšo oceno, kot v preteklem mandatu, ko so glasovali tajno. 
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Vendar je bila takrat tudi drugačna sestava sveta zavoda. Poleg tega je MIZŠ podalo predlog 

glede ocenjevanja ravnatelja, ki naj bi se upošteval zaradi izrednih razmer (korona).  

 

Ravnatelj je predlagal, da jim ni treba odreagirati na anonimno pošto, saj so taka pisma v 

največji meri zgolj škodoželjna in so klevete. Tudi on prejema anonimno pošto in ne more 

odreagirati, saj se dogaja, da je nek učitelj javno na svetu staršev ali roditeljskem sestanku s 

strani staršev zelo pohvaljen, kakšen starš pa mu za tega istega učitelja pošlje skorajda grozilno 

pismo s pritožbo ravno nad tem učiteljem in to skorajda istočasno.  

Potekala je debata med ravnateljem in predsednico sveta staršev, o  diskusiji po e pošti v zvezi 

s krivico storjeno neki učenki pred štirimi leti in so bile precejšnje obtožbe nad ravnateljem in 

je med prejemniki pošte bil tudi ravnatelj, ki je vse prebral. Predsednica je povedala, da je takrat 

bila ena izmed staršev in se je vključila v debato in da sedaj, ko je predsednica sveta staršev, 

delo opravlja korektno, odzove se v zaščito staršev in učencev in dobro sodeluje tudi z 

ravnateljem.  

 

Glede očitka o koristoljubnosti, do katere naj bi prišlo ob premestitvi učenca v drugi oddelek, 

kar naj bi ravnatelj omogočil ravno predsednici sveta zavoda, je potekala daljša diskusija. 

Ravnatelj tega prvotno ni komentiral. Predsednica je razložila, da je na šolo poleti poklicala 

zato, ker je na morje prejela klic iz zdravstvenega doma, kjer na seznamu niso našli njenega 

sina in jih je zanimalo, na katero šolo je vpisan, zaradi zdravniškega pregleda. Ob klicu jo je 

zanimalo ali je razporejen v oddelek s svojim prijateljem. Potem je ravnatelj pojasnil, da je šola 

pri oblikovanju oddelkov avtonomna in odgovoril na vprašanje, da je učenec bil prestavljen na 

podlagi klica predsednice, ko je ugotovil, da fanta nista sporna in da to ne vpliva na kake 

spremembe pri urniku in podobno. Na vprašanje, če je bila še kakšna menjava učenca v drugi 

oddelek, je ravnateljev odgovor bil ne. Zaradi vse večjih pritiskov staršev je teh menjav manj. 

Predstavnik učiteljev je povedal, da so se na konferencah pogovarjali tudi o tem, da se želj 

učencev o tem, s kom bi radi bili v razredu, ne bi več zbiralo, saj je sestava oddelkov 

kompleksna in se ne more vsem ugoditi. Predsednica poudari, da ni šlo za koristoljubnost. 

Predstavnica staršev pojasni, da je tudi svet staršev zahteval spremembo LDN za vrtec, saj želijo 

izvedbo zimovanja, ki ni bilo planirano in tudi temu je ravnatelj ugodil. Tudi tu ni šlo za 

koristoljubnost.  

 

Podan je bil predlog, da naj se člane sveta zavoda seznani s prejeto pošto tako po e pošti in ne 

šele na sklicani seji. Vsi člani niso bili tega mnenja, saj je dovolj, da se seznanijo na seji, kjer o 

tem tudi prediskutirajo in taka pošta pred tem ne potuje naokrog.  

 

SKLEP 4: Svet zavoda se seznani z anonimno pošto naslovljeno na svet zavoda.  

 

 

B) Predsednica prisotne seznani z odstopno izjavo članice Špele Korinšek Kaurin, predstavnice 

staršev, ki je odstopila zaradi osebnih razlogov, kar je tudi pojasnila.  

 

Ugotovitveni sklep: Svet zavoda ugotavlja, da 23. 11. 2022 preneha mandat članici Špeli 

Korinšek Kaurin, zaradi njenega odstopa.  

 

Druga predstavnica staršev se z njenim odstopom ni strinjala, vendar ni v moči sveta zavoda, 

da bi to spremenili.  

 



OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 
VIDEM 17 

  1262 DOL PRI LJUBLJANI 
 telefon: 01 564 70 67, faks: 01 564 73 07, E-naslov: osjm.dol@guest.arnes.si 

 

SKLEP 5: Svetu staršev zavoda OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani se pošlje poziv, naj 

izvoli enega nadomestnega predstavnika staršev v Svet zavoda. 

 

C) Predsednica sveta staršev pozove ravnatelja k podaji predlogov, ki bi jih lahko občani 

predlagali za participativni proračun za šolo. Ravnatelj je povedal, da je potrebna obnova 

tehnične učilnice in računalniške učilnice, obnova parketa v štirih učilnicah, da se soočajo z 

velikimi prostorskimi problemi tako pri športu, kot pri številu učilnic… 

Podžupanja je pojasnila določene plane glede prizidave k PŠ Dolsko, večnamenskega prostora 

k PŠ Senožeti, obstoječe telovadnice, priseljevanja v občino, pozidave pri kostanjevih cvetovih 

in 10 letnega plana glede tega,… 

 

 

 

Zaključek seje je ob 19.45 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednica Sveta zavoda: 

Erika Frantar 

 

 


