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OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
Z ENOTO VRTEC
Sp. Hajdina 24, 2288 Hajdina
https://sites.google.com/site/vrtechajdina/

Št. delovodnika: 013-1/2022-6
Datum: 16. 05. 2022
ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 11. 05. 2022, ob 17:00 v jedilnici OŠ Hajdina.
Dnevni red:
1. Potrditev predloga dnevnega reda,
2. Zapisnik 2. redne seje in pregled sklepov 2. redne seje,
3. Seznanitev in potrjevanje seznama učnih gradiv (delovnih zvezkov),
4. Poročilo predstavnice komisije za prehrano,
5. Volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda
6. Razno.
Prisotni člani: Jasmina Horvat, Katjuša Žalar, Albin Dobnik, Saša Ropič, Sabina Krajnc, Janja Lajh,
Barbara Žitnik, Mojca Dobnik, Stanislav Planinšec, Branka Zagoranski, Majda Vaupotič, Vilma Angel,
Mateja Furman, Nejc Ogrinc, Danka Gagić, Karmen Verlek, Tomaž Petek, Darko Maroh, Žiga Tovornik,
Opravičeno odsotni člani: Andrej Žumer, Matej Verbajs, Tetičkovič Dejan, Metka Vidovič, Mitja Furek,
Marko Munda,
Neopravičeno odsotni člani: /
Prisotni vabljeni: ravnatelj Mitja Vidovič,
Upravičeno odsotni vabljeni: 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 12: Svet staršev potrdi predlagani dnevni red.
Sklep je sprejet z 19 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.
Predsednik sveta staršev predlaga za zapisnikarico ga. Jasmino Horvat.
Sklep 13: Svet staršev potrdi ga. Jasmino Horvat za zapisnikarico na 3. redni seji..

OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
Z ENOTO VRTEC
Sp. Hajdina 24, 2288 Hajdina
https://sites.google.com/site/vrtechajdina/

 02/788-1272
 02/788-1260
 02/788-1261
vrtecnajdihojca.hajdina@gmail.com
tajnistvo@os-hajdina.si

Sklep je sprejet z 19 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.
K točki 2.
Predsednik Sveta staršev pregleda zapisnik 2. redne seje Sveta staršev in ugotovi, da so bili vsi sklepi
realizirani.
K točki 3.
Predsednik sveta staršev pove, da so gradivo glede učnih gradiv vsi predstavniki prejeli na e-naslove,
ter prosi za mnenje predstavnikov. Nekaj pojasnil glede seznama poda še ravnatelj. Ker ni bilo pripomb
in nobenih drugih predlogov, predsednik sveta staršev predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 14: Svet staršev soglaša z nabavno ceno seznama učnih gradiv (delovnih zvezkov) za

šolsko leto 2022/2023.
Sklep je sprejet s 19 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.
K točki 4.
Predsednik Sveta staršev pove, da so tudi za to točko prejeli gradivo, sicer naknadno, ker je komisija
zasedala šele pred dvema dnevoma, pa vendar je bilo dovolj časa, da so si predstavniki lahko gradivo
prebrali. Predstavnica staršev v komisiji za prehrano na kratko obrazloži zapisnik sestanka komisije.
Ravnatelj še doda, da se predvideva dvig cen šolske prehrane za 0,30 eura iz razloga, saj vsi dobavitelji
dvigujejo cene za svoje artikle. Ker na to temo ni bilo v nadaljevanju več nobene razprave, predsednik
sveta staršev predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 15: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnice komisije za prehrano. Prav tako se svet
staršev seznani s predvidenim dvigom cen za 0,30 eura. In sicer, dosedanji ceni 2,40 in 2,60 eura bi
bili po novem sedaj 2,70 in 2,90 eura..
Sklep je sprejet s 19 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.
K točki 5.
Predsednik sveta staršev vsem predstavnikom predstavi celotno zadevo. Doda še, da je bil pozvan s
strani predsednika Sveta zavoda, da do 7.6.2022 svet staršev imenuje tri predstavnike za obdobje julij
2022 do julij 2026. Nekaj besed še doda ravnatelj, ki med drugim pove, da se na podlagi spremembe
zakona in odloka v prihodnje spremeni številčna sestava Sveta zavoda. Po novem so tako v Svetu
zavoda lahko trije predstavniki zaposlenih v zavodu(prej pet), trije predstavniki ustanovitelja, ter trije
predstavniki staršev. Ker ni bilo nobene druge razprave, predsednik sveta staršev predlaga sprejetje
naslednjega sklepa:
Sklep 16:Volitve predstavnikov staršev se razpišejo za dne 26.05.2022, med 17.00 in 19.00 uro v
Domu krajanov Skorba v Skorbi, skladno s odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda OŠ Hajdina. Volitve bodo organizirane na način, da bo zagotovljena tajnost glasovanja.
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Izvoli se volilna komisija v naslednji sestavi:
G. Planinšec Stanislav (predsednik volilne komisije), g. Nejc Ogrinc (namestnik predsednika volilne
komisije).
Ga. Horvat Jasmina (članica volilne komisije), ga. Krajnc Jasmina (namestnica članice volilne
komisije).
Ga. Žitnik Barbara (članica volilne komisije), ga. Lajh Janja (namestnica članice volilne komisije).
Kandidature predstavnikov morajo biti oddane predsedniku volilne komisije do 19.05.2022 do
20.00 ure. Kandidati morajo posredovati izpolnjeno izjavo o kandidaturi, ter mora biti predlagan s
podpisi na predlogu h kandidaturi s strani najmanj treh staršev, ki imajo v letu 2021/2022 v
vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Hajdina z enoto vrtca Najdihojca Hajdina (brez lastnega
podpisa kandidata). Volilna komisija vodi vse zapisnike. Javno tako na spletni strani OŠ Hajdina kot
tudi na oglasni deski OŠ Hajdina je potrebno objavit sklep št.16 (O RAZPISU VOLITEV
PREDSTAVNIKOV STARŠEV V SVET ZAVODA). Volilna komisija mora na morebitno željo
predstavnikov staršev, zagotoviti predčasne volitve, in sicer dne 25.05.2022. Voli se tri
predstavnike (dva iz OŠ Hajdina in enega iz vrtca Najdihojca Hajdina).
Sklep je sprejet s 19 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.
K točki 6.
Predstavnica četrtega razreda ravnatelju zastavi vprašanje glede prehrane. Le ta ji odgovori, da bodo
v bodoče poskušali bolje poskrbeti za sam vrstni red prehrane.
Predstavnica tretjega razreda zastavi vprašanje ravnatelju glede organiziranega varstva v času šolskih
počitnic. Ravnatelj odgovori, da se dogovarjajo in da bo do sredine junija izdana brošurica glede samih
dejavnosti. Pove še, da več bodo starši v kratkem prejeli anketo tima za kakovost in jih prosi, da jo
izpolnijo v čim večjem številu.
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. Na kratko še predstavi tudi vse
preostale aktivnosti, ki se bodo odvile do konca šolskega leta
Predsednik Sveta staršev se vsem zahvali za udeležbo in korektno sodelovanje skozi celotno šolsko leto,
ter vse še enkrat povabi , da se 26.5.2022 udeležijo volitev. Prav tako povabi vse predstavnike na
medgeneracijski turnir v nogometu, ki bo 14.06.2022.

Seja se zaključi ob 18.30.
Zapisnikarica:
Jasmina Horvat l.r.

Predsednik Sveta staršev:
Albin Dobnik l.r.

