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osNo\rNA Sora vti
Abramova 26,Ljvbljana
Tel.:25-66-161
faks:25-66-163

e-naslov: os.vic(dguest.arnes.si

Datum:28.9.2016

Zapisnik
l. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 28.9.2016, ob 17.00 uri v zbornici Sole na

Abramovi 26

prisotni: predsednik in predstavniki Sveta star5ev OS Vid in ostali vabljeni po priloZeni listi

prisotnosti.
bdsotni predstavniki razredov: 18, 1D, lE' 2A,4C,7A,7D,8C, 98'

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
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Obravnava in sprejem dnevnega reda-

Formalno konstituiranje sveta star5ev 2016/2017 '

Seznanitev novih dlanov sveta star5ev znalogarrri sveta starjev.

Porodilo o delu med sejama:

Porodilo predsednice sveta star5ev

Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole

Porodilo predsednika UO SS OS vie
Porodilo rarmatelja
PregledodprtihsklePov. __^ x . r

Ime-novanj" nado*"rtnega predstavnika starsev v UO Solskega sklada OS Vid'

Program dela sveta star5ev 201612017 '

Koledar dela
Seznanitev s Porodilom o uresniditvi LDN za Solsko leto 2015116'

seznanitev zLetnimdelovnim nadrtom za S0lsko leto2016|17 -

Vpra5anja in Pobude star5ev.

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20160928-1 .

Svet starsev soglasno potrjuje predlagani dnevni redz22 glasovr.

K2) Formalno konstituiranje sveta starSev 201612017

Sklep 20L60928-2
Svet star5ev se je seznanil z dejstvom, da ie v svet starsev izvoljenih 37 predstavnikov

razredov od skupno 38 oddelkov. prisotttl piedstavniki so podpisali i4avo o eleklronskem

poslovanju in uporabi osebnih podatkov - od neprisotnih (predstavnikov in namestnikov - po

iisti) tajni5wo posamidno pridobi podpisana soglasja'

Sklep je soglasno sprejet 229 glasov|



K3) Seznanitev novih ilanov sveta starlev z nalogami sveta starsev

Sklep 20160928-3
Predstavniki sveta starsev so se seznanili z novimi predstavniki v svetu starsev.
Svet star5ev se je seznanil z glawimi zakoni in dokumenti, ki so relevantni za njegovo
poslovanje ter z zakonsko dolodenimi pristojnostmi sveta star5ev. Sklep je bil sprelet t ZS
glasovi.

K4) Poroiilo o delu med sejama
a) Porodilo predsednice sveta star5ev
b) Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole
c) Porodilo predsednika UO SS OS Vie
d) Porodilo ravnatelja

Sklep 20160928 - 4
Svet star5ev se je seznanil s porodili predsednice sveta star5ev, porodilom dlanov Sveta Sole, s
porodilom predsednika UO SS OS Vid in porodilom ravnatelja
Sklep je bil sprejet z 28 glasovi.

K5) Pregted odprtih sklepov

Sklep 20rc0928 - 5
Svet star5ev se je seznanil s trenutnim stanjem nerealiziranega sklepa in podal usmeritve
ravnatelju zarealizacijo slednjega. Sklep je bil sprejet s 27 glasovi in enim vzdriarimglasom.

K6) Imenovanje nadomestnega predstavnika star5ev v UO Sotskega sklada OS Vit

Sklep 20rc0928-6
Svet starsev OS Vid se je seznanil z odstopom dlanice UO SS OS Vid ter izvedel javno
glasovanje o izbiri novega kandidata.
Svet star5ev je zanadomestnega predstavnika star5ev v UO SS OS Vid do zakljudka mandata
imenoval s 25 glasovi g. Igorja Divjaka.

K7) Program dela sveta starSev 201612017

Sklep 2U6A928-7
Svet star5ev se je seznanil s Programom dela v Solskem letu20l6/2017 in ga potrdil s 25
glasovi.

K8) Seznanitev s Poroiilom o uresniiitvi letnega delovnega nairta za Solsko leto 2015116

Sklep 20160928-8
Svet star5ev se je seznanil s Porodilom o uresniditvi letnega delovnega nadrta za Solsko leto
201512016. Sklep je bil sprejet s 25 glasovi.

K9) Seznanitev z Letnim delovnim nairtom za Solsko leto 2016117

Sklep 20160928-9
Svet star5ev se je semanil z Letnim delovnim nadrtom za Solsko leto 201612017
stro5kovnikom. Sklep je bil sprejet s 25 glasovi.
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K10) Vpralanja in pobude starSev

Sklep 20[64928-|0
Svet starsev se je seznanil z odgovori na zastavljena vpra5anja. Sklep je bil sprejet z 20
glasovi.

Seja sveta star5ev je bila zakljudena ob 19.30

Leonida Rijavec RoZanc,
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LJUBLIANA
amova ulica 26


