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ZAPISNIK 

 

18. redne seje Sveta zavoda, ki je bila v sredo, 22. 9. 2021 ob 17.00.  uri v jedilnici šole. 

 

Prisotni člani: Slavko Burjan, Albin Dobnik, Vladimir Abraham, Natalija Glažar, Martina 

Klemen, Maja Kramer, Ivan Ogrinc, Tomaž Petek, Dragica Rozman, Urška Medved, Tatjana 

Habjanič 

 

Opravičeno odsotni člani: / 

 

Ostali prisotni: Mitja Vidovič, Iztok Milošič, Viktorija Vrabl 

 

Opravičeno odsotni vabljeni: Dragica Kosi 

 

Predlagan dnevni red 

 

1. Potrditev predloga dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 22.6.2021 

3. Polletno poročilo OŠ Hajdina 2021 

4. Pedagoško poročilo za šol. leto 2020/21 za šolo in vrtec. 

5. Samoevalvacijsko poročilo šol. leto 2020/21 za šolo in vrtec. 

6. Letni delovni načrt za šol. leto 2021/22 za šolo in vrtec. 

7. Soglasje k nadstandardnim programom v šoli in v vrtcu. 

8. Predstavitev delovanja UO šolskega sklada v šolskem letu 2020/21. 

9. Volitve predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda – poročilo volilne komisije 

10. Razno. 

 

 

K točki 1 

Predsednik Sveta zavoda, g. Ivan Ogrinc, pozdravi prisotne in pove, da bo zapisnik pisala 

pomočnica ravnatelja za vrtec, ga. Viktorija Vrabl.  

Prebere predlog dnevnega reda 18. redne seje Sveta zavoda.  

Sklep 1: Svet zavoda sprejme predlagani dnevni red z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

Sprejet dnevni red: 

1. Potrditev predloga dnevnega reda. 



2. Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 22.6.2021 

3. Polletno poročilo OŠ Hajdina 2021 

4. Pedagoško poročilo za šol. leto 2020/21 za šolo in vrtec. 

5. Samoevalvacijsko poročilo šol. leto 2020/21 za šolo in vrtec. 

6. Letni delovni načrt za šol. leto 2021/22 za šolo in vrtec. 

7. Soglasje k nadstandardnim programom v šoli in v vrtcu. 

8. Predstavitev delovanja UO šolskega sklada v šolskem letu 2020/21. 

9. Volitve predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda – poročilo volilne komisije 

10. Razno. 

 

K točki 2 

Predsednik Sveta zavoda, g. Ivan Ogrinc, prebere sklepe zadnje 17. redne seje z dne 22. 6. 

2021.  

Sklep 2: Svet zavoda potrdi zapisnik 17. redne seje Sveta zavoda z dne 22. 6. 2021 z 11 

glasovi ZA in 0 glasovi PROTI.  

 

K točki 3 

Ravnatelj, g. Mitja Vidovič, predstavi polletno poročilo za leto 2021 (januar – junij). 

Sklep 3: Svet zavoda potrdi poročilo OŠ Hajdina z enoto vrtec za obdobje januar do junij 

2021. Sklep se potrdi z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

 

K točki 4 

Ravnatelj, g. Mitja Vidovič, predstavi pedagoško poročilo o realizaciji LDN za šolo za šolsko 

leto 2020/21 s pomočjo projekcije fotografij.   

Pomočnica ravnatelja za vrtec, ga. Viktorija Vrabl, predstavi pedagoško poročilo o realizaciji 

LDN za vrtec za šolsko leto 2020/21 s pomočjo projekcije fotografij.   

Sklep 4: Svet zavoda potrdi pedagoško poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta OŠ 

Hajdina za šolsko leto 2020/2021. Sklep se potrdi z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

Sklep 5: Svet zavoda potrdi pedagoško poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca 

Hajdina za šolsko leto 2020/2021. Sklep se potrdi z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

 

K točki 5 

Ravnatelj, g. Mitja Vidovič, predstavi samoevalvacijsko poročilo za šolo za šolsko leto 

2020/21. 

Pomočnica ravnatelja za vrtec, ga. Viktorija Vrabl, predstavi samoevalvacijsko poročilo za 

vrtec za šolsko leto 2020/21. 

 

Sklep 6: Svet zavoda potrdi samoevalvacijsko poročilo za šolo za šolsko leto 2020/2021. 

Sklep se potrdi z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

Sklep 7: Svet zavoda potrdi samoevalvacijsko poročilo za vrtec za šolsko leto 2020/2021. 

Sklep se potrdi z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

 

K točki 6 

Ravnatelj, g. Mitja Vidovič, predstavi LDN za šolo za šolsko leto 2021/22. 



Pomočnica ravnatelja za vrtec, ga. Viktorija Vrabl, predstavi LDN za vrtec za šolsko leto 

2021/22. 

Ga. Maja Kramer vpraša, kako se v praksi izvaja in odkriva nadarjene učence. Ravnatelj, g. 

Mitja Vidovič, pojasni, da to počnejo po državnem konceptu za nadarjene učence. Za vsakega 

učenca, ki je prepoznan kot nadarjen, se izdela individualni načrt. Diferenciacija se izvaja pri 

pouku (učne vsebine in domače naloge), v okviru razširjenega programa pa se učencem nudi 

dodatni pouk in priprave na tekmovanja. Meni, da je vsak otrok nadarjen na določenem 

področju, četudi kot tak ni prepoznan, potrebno pa je nadarjenost izkoristiti v praksi.  

Sklep 8: Svet zavoda potrdi LDN za šolo za šolsko leto 2021/22. Sklep se potrdi z 11 glasovi 

ZA in 0 glasovi PROTI. 

Sklep 9: Svet zavoda potrdi LDN za vrtec za šolsko leto 2021/22. Sklep se potrdi z 11 glasovi 

ZA in 0 glasovi PROTI. 

 

K točki 7 

Ravnatelj, g. Mitja Vidovič, predstavi nadstandardni program za šolo za šolsko leto 2021/22. 

G. Ivan Ogrinc predlaga, da se pošlje po mailu tabela aktivnosti vsem članom Sveta zavoda. 

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec, ga. Viktorija Vrabl, predstavi nadstandardni program za vrtec 

za šolsko leto 2021/22. 

 

Sklep 10: Svet zavoda daje soglasje k uvedbi nadstandardnih programov za šolo za šolsko 

leto 2021/22. Sklep se potrdi z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

Sklep 11: Svet zavoda daje soglasje k uvedbi nadstandardnih programov za vrtec za šolsko 

leto 2021/22. Sklep se potrdi z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI. 

 

K točki 8 

Ravnatelj, g. Mitja Vidovič, predstavi poročilo o delovanju UO šolskega sklada v šolskem 

letu 2020/21 ter finančni načrt Šolskega sklada za šolsko leto 2021/22. 

Sklep 11: Svet zavoda se seznani z delovanjem UO šolskega sklada v šolskem letu 2020/2021 

in s finančnim načrtom za šolsko leto 2021/2022. 

 

K točki 9 

G. Ivan Ogrinc prebere zapisnik o ugotovitvi rezultatov volitev in poročilo o izidu volitev 

predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Hajdina z enoto vrtec. 

G. Albin Dobnik opozori na kontradiktornost glede števila volivcev oz. glasov v obeh 

dokumentih. Ga. Tatjana Habjanič pojasni, da je v enem dokumentu napisano število 

glasovnic. G. Ivan Ogrinc predlaga, da se še enkrat preveri in ustrezno zapiše, da ne bo 

nejasnosti. 

 

Sklep 12: Svet zavoda se seznani s zapisnikom o ugotovitvi rezultatov volitev in s poročilom 

o izidu volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Hajdina z enoto vrtec št. 6009-

5/2021-5 z dne 9. 9. 2021. 

 

 

K točki 10 



G. Ivan Ogrinc pove, da bodo seje sklicane po potrebi, datumi se ne bodo določali v naprej. 

Napove sejo v novembru 2021, saj petim članicam, predstavnicam OŠ Hajdina z enoto vrtec, 

poteče mandat 8. 11. 2021. 

G. Ivan Ogrinc predlaga, da se članom Sveta zavoda pošlje na dom glasilo Najdihojca, ki ga 

izdaja šola. G. ravnatelj se strinja in obljubi izvedbo le-tega. 

 

Seja se konča ob 18:40. 

 

 

 

Zapisala:              Predsednik Sveta zavoda OŠ 

Hajdina: 

Viktorija Vrabl             Ivan Ogrinc 


