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ZAPISNIK 

 

19. redne seje Sveta zavoda, ki je bila v sredo, 24. 11. 2021 ob 17.00.  uri v jedilnici šole. 

 

Prisotni člani: Vladimir Abraham, Albin Dobnik, Renata Gabrovec, Klaudija Kolarič, Maja 

Kramer, Anja Medved, Vesna Mesarič Lorber, Ivan Ogrinc, Tomaž Petek 

 

Opravičeno odsotni člani: Slavko Burjan, Maja Majcen 

 

Ostali prisotni: Mitja Vidovič, Viktorija Vrabl 

 

Opravičeno odsotni vabljeni: Iztok Milošič, Dragica Kosi 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev mandatov članov Sveta zavoda – predstavnikov delavcev 

2. Potrditev predloga dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 22. 9. 2021 

4. Poročilo ravnatelja in pomočnice ravnatelja za vrtec o izvajanju COVID ukrepov 

v šoli in vrtcu 

5. Akt o letni razporeditvi delovnega časa 

6. Tim za kakovost in razvoj – priprava razvojnega načrta 2022-25 

7. 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. Predlaga potrditev mandatov petim na novo 

izvoljenim članom - predstavnikov delavcev v SZ. 

 

Sklep 1: 

Na osnovi zapisnika volilne komisije št. 6009-5/2021-5 z dne 9.9. 2021 se ugotovi, da so bili 

na tajnih volitvah dne 6. 9. in 8. 9. 2021 v Svet zavoda OŠ Hajdina z enoto vrtec izvoljeni 

naslednji predstavniki delavcev: ga. Maja Majcen, ga. Anja Medved in  ga. Vesna Mesarič 

Lorber kot predstavnice delavcev matične šole, ga. Renata Gabrovec kot predstavnica 

strokovnih delavcev enote vrtec in ga. Klaudija Kolarič kot predstavnica tehnično-



administrativnih delavcev. Svet zavoda soglasno potrjuje mandat izvoljenim članom Sveta 

zavoda OŠ Hajdina z enoto vrtec– predstavnikom delavcev z 8 glasovi ZA, 0 PROTI in 0 

VZDRŽANIH. 

Predsednik Sveta zavoda pozove k dajanju predlogov za namestnika predsednika Sveta zavoda 

OŠ Hajdina z enoto vrtec. Ga. Klaudija Kolarič predlaga go. Renato Gabrovec, ki kandidaturo 

sprejme. Drugih predlogov ni. 

Sklep 2:  

Za namestnico predsednika Sveta zavoda OŠ Hajdina z enoto vrtec se imenuje Renata 

Gabrovec. Sklep je sprejet soglasno, z 8 glasovi ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH. 

 

K točki 2) 

Predsednik Sveta zavoda, g. Ivan Ogrinc prebere dnevni red 19. redne seje Sveta zavoda.  

Sklep 3: Dnevni red je sprejet soglasno, z 8 glasovi ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH. 

 

 

K točki 3) 

Predsednik Sveta zavoda, g. Ivan Ogrinc, prebere sklepe 18. redne seje Sveta zavoda. Pripomb 

na zapisnik ni. 

Sklep 4: 

Svet zavoda potrdi zapisnik 18. redne seje z dne 22.9.2021. Sklep je sprejet soglasno, z 8 glasovi 

ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH. 

Seji se pridruži g. Tomaž Petek. 

 

K točki 4) 

Ravnatelj, g. Mitja Vidovič, predstavi izvajanje COVID ukrepov na šoli in v vrtcu: šolanje in 

izvedba aktivnosti po modelu B, sprejetje protokola prezračevanja, razkuževanje, uporaba 

mask, samotestiranje zaposlenih in učencev 3x na teden. 

Pove še, da je bil v tem času odprt polovični oddelek v vrtcu, zaradi česar se je ena skupina 

vrtčevskih otrok preselila v prostore šole, da je bila otvoritev novih prostorov na šoli, da se 

izvajajo tekmovanja, vsi dnevi dejavnosti, izobraževanja za zaposlene, da se ureja okolica, 

učilnica na prostem in da se nabavlja inventar, med drugim tudi garderobne omare v šoli. 

Ga. Maja Kramer pove, da se po njenih informacijah vsi ukrepi ne spoštujejo, saj vsi ne nosijo 

mask, niti vsi učenci ne izvajajo samotestiranja v šoli. Ravnatelj pojasni, da se ukrepi spoštujejo. 

Poudari, da so vsi učenci obveščeni, da so maske obvezne, a da ne morejo ukrepati, če učenec 

kdaj nima maske. Pove še, da so vsa soglasje podpisana in da se učenci testirajo. V izrednih 

okoliščinah se dopusti testiranje doma in sicer pri učencih, ki imajo zdravstvene težave (hiter 

izliv krvi iz nosu, strah pred testiranjem). Ga. Maja Kramer meni, da bi morali odlok spoštovati 

vsi, saj le-ta ne dopušča izjem. Pove še, da je opazila, da nekateri starši v vrtcu ne nosijo mask. 

Zanima jo, kako bi lahko ukrepali. Ga. Viktorija Vrabl pove, da starše, ki mask ne nosijo 

opozarjajo, izvedli so že nekaj razgovorov, a na žalost brez uspeha. S povedanim se strinja tudi 

ga. Renata Gabrovec. G. Vladimir Abraham pove, da je v celotni državi procent ali dva tistih, 

ki so proti vsem ukrepom in jih enostavno ni moč prepričati. Ga. Maja Kramer predlaga, da se 

tisti, ki imajo zdravstvene težave, testirajo pred šolo v družbi staršev in dežurnega učitelja, s 

čimer se ravnatelj strinja. 



Ga. Maja Kramer predstavi primere dobre prakse testiranja na drugih šolah in se zavzame za 

dosledno upoštevanje odloka vlade v zvezi z izvedbo samotestiranja. Po krajši razpravi, 

ravnatelj predlaga, da se učenci, ki imajo zdravstvene težave samotestirajo v prostorih šole ob 

prisotnosti staršev in učitelja. 

 

  

Sklep 5: 

Svet zavoda se seznani s poročilom ravnatelja in pomočnice ravnatelja  o izvajanju COVID 

ukrepov. 

Svet zavoda od vodstva šole zahteva, da se dosledno upoštevajo priporočila NIJZ in odlok o 

začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z  nalezljivo boleznijo  COVID-19 

(Ur. List RS št. 174 z dne 6. 11. 2021). Sklep je soglasno potrjen z 9 glasovi ZA, 0 PROTI in 

0 VZDRŽANIH. 

 

K točki 5) 

Ravnatelj, g. Mitja Vidovič, pove, da so na šoli sprejeli Akt o letni razporeditvi delovnega časa 

na OŠ Hajdina. Pojasni, da je v aktu opredeljen način beleženja delovnega časa zaposlenih. 

 

Sklep 6: 

Svet zavoda se seznani z Aktom o letni razporeditvi delovnega časa na OŠ Hajdina. Sklep je 

soglasno potrjen z 9 glasovi ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽANIH. 

 

K točki 6) 

Ravnatelj predstavi vsebino in naloge Tima za kakovost in razvoj, v katerem bodo zajeti: vizija, 

kratkoročni in dolgoročni cilji, prednostne naloge, razdelitev nalog, priprava internih aktov, 

evalvacija …). Člani Tima za kakovost in razvoj so: Mitja Vidovič, Iztok Milošič, Andreja 

Novak, Jožica Novak, Janja Bratuša, Vesna Mesarič Lorber, Viktorija Vrabl, Renata Gabrovec, 

Vilma Angel, Lidija Terbulec. Sklic tima se načrtuje v 1. tednu decembra. Ravnatelj poudari, 

da ni pomembno, da se načrt napiše, ampak da živi, se izvaja. 

 

Sklep 7: 

Svet zavoda se seznani s potekom aktivnosti Tima za kakovost in razvoj in s pripravo 

razvojnega načrta za obdobje 2022-2025. Sklep je soglasno potrjen z 9 glasovi ZA, 0 PROTI 

in 0 VZDRŽANIH. 

 

K točki 7) 

Ga. Vesna Mesarič Lorber pove, da je bila s strani Inšpektorata za šolstvo z dopisom 12. 5. 

2021 obveščena, da je predsednik sveta staršev bil 7. 1. 2021 opozorjen, da se mandat vseh 

članov sveta šole zaključi po 4 letih od konstituiranja sveta šole tekočega mandata. Zanima jo, 

zanima, kakšni so bili postopki predsednika Sveta staršev po dopisu inšpektorata, ki so ga 

prejeli  7. 1. 2021 glede domnevno nepravilnega postopka volitev članov sveta staršev v Svet 

zavoda. G. Albin Dobnik, predsednik Sveta staršev, pove, da je dopis inšpektorata prebral, da 

pa v njem ne vidi ničesar spornega. Ga. Maja Kramer pove, da tudi zakon navaja, da so člani 

sveta zavoda izvoljeni za 4 leta in da takrat ni bilo potrebno organizirati ponovnih volitev. Ga. 

Vesna Mesarič Lorber meni, da bi moral predsednik Sveta staršev zaprositi za dodatna 

pojasnila, s čimer se le-ta strinja. Predsednik Sveta staršev bo poskusil priti do dodatnega 

pojasnila glede morebitnih potrebnih postopkov glede volitve članov Sveta staršev v Svet 

zavoda, pri čemer bo sodeloval tudi ravnatelj. 

 



Ga. Vesna Mesarič Lorber izpostavi dogodek iz začetka septembra 2021, ko jo je učenec grobo 

verbalno napadel.  ker ga je opozorila, naj si nadene masko. Zanima jo, zakaj proti njemu ni bil 

sprožen noben postopek, kljub temu, da v Pravilih šolskega reda piše, da se pri grobih kršitvah 

preskoči postopnost in učenec prejme vzgojni opomin. Ravnatelj pove, da so ta pravila že nekaj 

časa napisana, a na žalost pri dotičnem učenca ukrepi niso pomagali. Pove, da se je z njim tudi 

osebno že pred dogodkom veliko pogovarjal in tudi z razredom je bilo opravljeno veliko dela. 

Napredek je zelo viden. Učenec bolj redno prihaja v šolo, sodeluje, upošteva pravila. Glede 

omenjenega dogodka je dejal, da je takoj z učencem v pričo svetovalne delavke opravil 

razgovor, v katerem ju učenec prišel do spoznanja, da je ravnal narobe in se je naslednji dan ge. 

Vesni Mesarič Lorber opravičil. Glede na načelo postopnosti in vidno izboljšanje odnosa meni, 

da drugih ukrepov ni potrebno sprejeti. Ga. Vesna Mesarič Lorber meni, da bi morali vse otroke 

enako obravnavati in da so Pravila šolskega reda napisna in sprejeta zato, da se jih upošteva. 

Ravnatelj še enkrat poudari, da je sodelovanje učenca v šoli veliko boljše kot je bilo, da učenec 

predvsem potrebuje pogovor in individualni pristop in da bi mu sam vzgojni ukrep prej škodil 

kot pomagal. G. Ivan Ogrinc meni, da naj individualne težave rešujejo na konferencah in 

sestankih kolektiva in ne na sejah Sveta zavoda, razen v primerih, ko jih sami ne morejo rešiti.  

 

G. Ivan Ogrinc pozove vse h konstruktivnemu sodelovanju za dobro OŠ Hajdina z enoto vrtec. 

 

G. Ivan Ogrinc pove, da je rok za izdelavo zapisnika 30. 11. 2021. 

 

G. Ivan Ogrinc se zahvali za udeležbo na seji in konstruktivno sodelovanje ter vsem zaželi lep 

praznični december, doživet Božič in vse lepo v novem letu. 

  

 

 

 

Seja se konča ob 18:15. 

 

 

 

Zapisala:              Predsednik Sveta zavoda OŠ Hajdina: 

Viktorija Vrabl             Ivan Ogrinc 


