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Št. delovodnika: 013-1/2022-2 

Datum: 25. 1. 2022 

ZAPISNIK  

2. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 18. 1. 2022, ob 18:00 preko aplikacije Zoom. 

 Dnevni red:  

1. Potrditev predloga dnevnega reda,  

2. Zapisnik 1. izredne seje in pregled sklepov 1. izredne seje,  

3. Koriščenje sredstev šolskega sklada in imenovanje članov Upravnega odbora šolskega sklada,  

4. Izvolitev in imenovanje članov za »Pritožbeno komisijo«,  

5. Predlog podpore »PETICIJI« - pobuda predstavnice/ka, 

6. Razno. 

 

Prisotni člani:  Jasmina Horvat, Katjuša Žalar, Albin Dobnik, Saša Ropič, Sabina Krajnc, Andrej Žumer, 

Janja Lajh, Barbara Žitnik, Mojca Dobnik, Matej Verbajs, namestnica Meta Majnik Krajnc, Branka 

Zagoranski, Dejan Tetičkovič, Majda Vaupotič, Vilma Angel, namestnica Sabina Fras, Metka Vidovič, 

Nejc Ogrinc, Danka Gagić, Karmen Verlek, Marko Munda, Tomaž Petek, Darko Maroh 

Opravičeno odsotni člani: Mitja Furek, Žiga Tovornik 

Neopravičeno odsotni člani: / 

Prisotni vabljeni: ravnatelj Mitja Vidovič, pomočnik ravnatelja Iztok Milošič, pomočnica ravnatelja za 

vrtec Viktorija Vrabl 

K točki 1.  

Predsednik sveta staršev pozdravi navzoče, prebere predlog dnevnega reda in predlaga njegovo 

sprejetje. 

 

Sklep 5: Svet staršev potrdi predlagani dnevni red. 

Sklep je sprejet z 22 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

 

Seji se pridruži predstavnik rumene igralnice. 
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K točki 2. 

Predsednik Sveta staršev pregleda zapisnik 1. seje Sveta staršev in ugotovi, da ni bilo sklepov za 

realizacijo. Go. Viktorijo Vrabl predlaga za zapisnikarico, s čimer se le-ta strinja. 

K točki 3. 

Predsednik UO šolskega sklada predstavi delo šolskega sklada ter predloge za koriščenje sredstev iz 

šolskega sklada za šolo in vrtec, ki so bili sprejeti na seji UO šolskega sklada. Pove, da štirje predlogi 

zaradi višine zneska potrebujejo potrditev s strani članov sveta staršev. Predstavi predloge, nekaj 

pojasnil glede nakupov pa poda še ravnatelj. 

Predsednik sveta staršev predlaga sprejetje naslednjih sklepov: 

Sklep 6: Svet staršev soglaša, da se iz sredstev šolskega sklada financira nakup opreme za 

fotografiranje astronomskih teles za astronomski krožek v višini 1.305,00 EUR, ki naj se 

uporablja tudi za širši krog otrok (šole v naravi, možnosti občasne uporabe za ostale 

učence, itd.). 

Sklep je sprejet s 22 glasovi za, 0 proti, 1 vzdržan.  

Sklep 7: Svet staršev soglaša, da se iz sredstev šolskega sklada financira nakup zunanjega 

vgradnega trampolina, v višini 1.439,00 EUR pod pogojem, da v akciji »Prispevaj deset 

– bodi v majico odet« sodeluje vsaj 90 % otrok oziroma staršev. 

Sklep je sprejet s 22 glasovi za, 0 proti, 1 vzdržan.  

Sklep 8: Svet staršev soglaša, da se iz sredstev šolskega sklada financira nakup Harmonike 72 Blue 

Startone v višini 569,00 EUR. 

Sklep je sprejet s 23 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep 9: Svet staršev soglaša, da se iz sredstev šolskega sklada financira nakup božično-

novoletnih daril za vse vrtčevske otroke po izboru vzgojiteljic v višini 40,00 EUR na 

vsako igralnico in v skupni višini 320,00 EUR. 

Sklep je sprejet s 23 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

 
Predsednik UO Šolskega sklada predstavi spremembe pravil delovanja šolskega sklada: gre za 
uskladitev pravil z novelo Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanje (ZOFVI-M), ki ureja namen 
šolskih skladov, način odločanje upravnega odbora in omogoča pridobitev sredstev in donacij dela 
dohodnine.  
 
Predsednik UO Šolskega sklada pove, da je sprememba glede sprejemanja oz. potrjevanja članov UO 
Šolskega sklada in bi bilo potrebno le še formalno potrditi člane za mandat od 2019/20 do 2022/23. 
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Predsednik sveta staršev predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 10: Svet staršev imenuje in potrjuje, da so za mandatno dobo štirih let (od šolskega leta 

2019/2020 do vključno šolskega leta 2022/2023) za člane Upravnega odbora šolskega sklada 

imenovani: 

- predstavnika staršev iz šole: g. Matej Verbajs in ga. Metka Rebernak Žumer, 

- predstavnika staršev iz vrtca:  g. Albin Dobnik in ga. Saša Ropič, 

- predstavnici zaposlenih iz šole: ga. Branka Gaiser in ga. Dragica Kosi, 

- predstavnica zaposlenih iz vrtca: ga. Martina Klemen. 

 

Sklep je sprejet s 23 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

K točki 4. 

Predsednik Sveta staršev pove, da se je iztekel mandat članom pritožbene komisije (Albin Dobnik, 

Matej Verbajs, Maja Kramer) in da je potrebno predlagati in potrditi nove člane. Po krajši razpravi so 

podani trije predlogi: Matej Verbajs, Albin Dobnik, Katjuša Žalar. Vsi predlagani kandidati se s 

kandidaturo strinjajo. 

Predsednik sveta staršev predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 11: Za člane pritožbene komisije OŠ Hajdina se imenujejo: Albin Dobnik, Matej Verbajs in 

Katjuša Žalar. 

Sklep je sprejet s 23 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

K točki 5. 

Predstavnica 2. b razreda pove, da je pred časom dobila peticijo proti nekaterim ukrepom, ki se 

izvajajo v šolah v povezavi s COVID-19, ki je krožila med starši okoliških šol in jo zanima, kakega 

mnenja so starši glede podpisa peticije na OŠ Hajdina. 

Po krajši razpravi se člani sveta staršev dogovorijo, da naj vsak član sam presodi, če bo peticijo 

posredoval staršem razreda ali ne.  

K točki 6. 

Ravnatelj predstavi aktualne spremembe ukrepov za zajezitev epidemije. Pove, da ob pozitivnem 

rezultatu več takoj ne gre ves razred v karanteno, ampak da se izvaja 7-dnevno samotestiranje. Pove, 

da na šoli dajemo velik poudarek na zračenje prostorov, saj je ob umivanju rok in razkuževanju to 

eden poglavitnejših ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Starše opomni, naj bodo učenci temu 

primerno oblečeni.  

Pove še, da bodo starši v kratkem prejeli anketo tima za kakovost in jih prosi, da jo izpolnijo v čim 

večjem številu.  
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Omeni, da bi v zimskih počitnic prepleskali hodnike starega dela šole, pri tem bi upoštevali takrat 

veljavne Covid ukrepe, predvidoma bi pa potrebovali 10 oseb. Razloži, da je poglavitni namen te 

akcije povezava med šolo in starši ter prosi člane za mnenje glede tega. Po krajšem razgovoru 

predsednik povzame, da se starši z akcijo pleskanja strinjajo in da so na šoli trije starši pleskarji - 

podjetniki, ki bodo zagotovo prišli pomagat. Predsednik sveta staršev obljubi, da bo poskrbel za 

koordinacijo s starši, organizacijski del pa bo prevzela šola.  

Ravnatelj povabi starše na zaključno prireditev, ki bo 27. 5. 2022, ko se bo obeležil dan šole, sodeloval 

pa bo tudi vrtec. Na prireditvi se bo predstavilo vse, kar se je čez leto delalo. Potekale bodo 

ustvarjalne in animacijske delavnice, na voljo pa bo tudi kulinarična ponudba.  

Ravnatelj prisotne obvesti, da bo s 1. 3. 2022 roza igralnica prešla iz polovičnega v celo delovanje ter 

da so z občino v zelo intenzivnih pogovorih za širjenje vrtca.  

Predstavnik 7. a pove, da je več staršev in učencev podalo pripombo, da se snov pri matematiki 

obravnava prehitro. Prav tako vpraša, če je mogoče preverjanja znanja razporediti tako, da niso vsa 

na kupu. Ravnatelj pove, da je v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v OŠ določeno, koliko 

ocen je treba minimalno pridobiti in da sta na teden dovoljeni dve pisni ocenjevanji znanja. Doda še, 

da se strinja, da je celotni sistem preveč storilnostno naravnan in da bi bilo treba učne načrte 

prevetriti. Obljubi, da bo predal pobudo dotični učiteljici matematike in jih seznanil z njenim 

odgovorom.  

Predstavnik roza igralnice predlaga, da se starše obvešča, ko se otroci združujejo, da vedo, v kateri 

igralnici jih prevzamejo. Pomočnica ravnatelja za vrtec pojasni, da je bilo v omenjenem primeru 

potrebno hitro ukrepanje in da so imeli na vratih igralnice napisano obvestilo, v kateri igralnici se 

otroci nahajajo. 

Predstavnica 3. a se zahvali celotnemu kolektivu šole in vrtca, saj kljub vsem strogim ukrepom 

potekajo v šoli in vrtcu različne aktivnosti in nadstandardne dejavnosti. Ravnatelj se zahvali. Pove, da 

je lepo slišati pohvalo, prav tako pa vse pripombe jemljejo kot dobronamerne, saj je njihov cilj 

izboljšanje delovanja šole in vrtca.  

Predsednik Sveta staršev se vsem zahvali za udeležbo. 

 

Seja se zaključi ob 19.30. 

Zapisnikarica:                                                                                                 Predsednik Sveta staršev:  
Viktorija Vrabl l.r.                                                                                       Albin Dobnik l.r. 
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