
OSNOVNA SOLA VIC
Abramova 26,Ljubljana
Tel.:25-66-161
e-naslov: os.vic@guest.arnes.si

Datum: 29.9.202I

Zapisnik
1. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 29.9.2021, ob 17.00 uri v jedilnici Sole na

Abramovi 26

Prisotni: Predstavniki Sveta star5ev OS Vie in ostali vabljeni po priloZeni listi prisotnosti.
Opraviieno odsotni predstavniki razredov: 18,3C,3E,3C, 5B,5Cr 68, 6Dr7Ar 78, 8C

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

2. Formalno konstituiranje sveta star5ev 202112022.

3. Seznanitev novih dlanov sveta star5ev z nalogami sveta star5ev.

4. Porodilo o delu med sejama:

c) porodilo predsednika UO SS OS Vid,
d) porodilo ravnatelja.
5. Pregled odprtih sklepov - odgovori na vpra5anja s 3. seje, junrJ 2021.
6. Volitve in imenovanje predsednic,ekasveta starSev OS ViO.

7. Volitve in imenovanje nadomestnega dlana v Svet Sole OS Vid.
9. Program dela sveta star5ev 2021,12022

10. Seznanitev s Porodilom o uresniditvi LDN za Solsko leto 2020121.

1 1. Seznanitev z Letnim delovnim nadrtom za Solsko leto 2021122.

12. Vpra5anja in pobude star5ev.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20210929-l
Svet star5ev soglasno potrjuje predlagani dnevni reds27 glasovi.

K2) Formalno konstituiranje sveta starSev 202112022

Sklep 20210929-2
Svet star5ev se je seznanil, da je v svet star5ev izvoljenih 42 predstavnikov razredov od
skupno 42 oddelkov.
Sklepje soglasno sprejet s 27 glasovi.

K3) Seznanitev novih ilanov sveta star5ev z nalogami sveta star5ev

Sklep 20210929-3
Predstavniki sveta star5ev so se seznanili z novimi predstavniki v svetu star5ev.



Svet star5ev se je seznanil z dokumenti, ki so relevantni za njegovo poslovanje ter z zakonsko
dolodenimi pristojnostmi sveta star5ev.

Sklep je bil sprejetz29 glasovi.

K4) Poroiilo o delu med sejama

a) Porodilo predsednika UO SS OS Vie,
b) porodilo ravnatelja

Sklep 20210929-4
Svet star5ev se je seznanil s porodilom predsednika UO Solskega sklada ter porodilom
ravnatelja.
Sklep je bil sprejetz29 glasovi.

K5) Pregled odprtih sklepov

Sklep 20210929 -52

Svet star5ev OS Vid se je seznanil z odgovori s 3.

Sklep je bil sprejetz2g llasovi.
redne seje v Solskem Ietu2020l2I.

K6) Volitve in imenovanje predsednice/ka sveta star5ev OS Vif

QH"p 20210929 -62

itani Sveta star5ev so na javnem glasovanju s 27 glasovi za predsednika Sveta star5ev OS
Vid imenovali g. Dmitriya Larikova. Namestnik predsednika sveta starSev OS Vid je bil na
javnem glasovanju imenovan g. Marko Pahor s 27 glasovi za.

K7) Volifve in imenovanje nadomestnega ilana v Svet Sote OS Vii

Qkl"p 20210929-72
Clani Sveta star5ev OS Vid so za nadomestnega dlana v Svet Sole OS Vid na javnem
glasovanju imenovali g. Dmitriya Larikova s27 glasovr za.

K8) Program dela sveta star5ev 202112022

Qkl.p 20210929-8
Clani Sveta star5ev so se seznanili s Programom dela Sveta star5ev za Solsko leto 2021122 in
dolodili datum druge seje, ki bo dne, 16. 2. 2022, in datum tretje seje, ki bo dne, I. 6.2022.
Sklepje bil sprejet s 28 glasovi za.

K9) Seznanitev s Poroiilom o uresniiitvi LDN za Solsko leto 2019/20

Sklep 20210929-92
ilani Sveta star5ev so se seznanili s Porodilom o izvedbi Letnega delovnega nadrta OS Vie v
Solskem letu 2020 12021 .

K10) Seznanitev z Letnim delovnim nairtom za Solsko leto 2021/22

Sklep 20210929-10



itani Sveta star5ev so se seznanili z Letnim delovnim nadrtom OS Vid v Solskem letu
202r/2022.

K11) VpraSanja in pobude star5ev

Sklep 20210929-ll
Svet star5ev seje seznanil z odgovori na pobude in vpra5anja star5ev.

Seja sveta star5ev je bila zakljudena ob 19.00.
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