
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Štev.:  20220106/3   

Datum: 1. 6. 2022 

 

 

Zapisnik 

3. seje Sveta staršev OŠ Vič, ki je bila v sredo, 1. 6. 2022, ob 17.00 uri v zbornici šole na 

Abramovi 26 

 

Prisotni: Predsednik in predstavniki Sveta staršev OŠ Vič in ostali vabljeni po priloženi listi 

prisotnosti.  

Opravičeno odsotni predstavniki: 1B, 1E, 4C, 5B,7A,8C,8D,9B, 9C, 9D 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

2. Poročila o delu med sejama: 

a) poročilo predsednika sveta staršev, 

b)  

c) poročilo staršev – članov sveta šole, 

d) poročilo predsednika UO ŠS OŠ Vič, 

e) poročilo ravnatelja. 

3. Pregled odprtih sklepov. 

4. Soglasje predstavnikov Sveta staršev OŠ Vič za skupno nabavno ceno delovnih 

zvezkov in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2022/23. 

5. Nadstandardni program v šolskem letu 2022/2023. 

6.   Vprašanja in pobude staršev. 

7.  Razno. 

 

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda 

       Sklep 20220601 -1: Svet staršev soglasno potrjuje predlagani dnevni red s 27 glasovi. 

 

K2) Poročilo o delu med sejama 

a) poročilo predsednika sveta staršev, 

b) poročilo staršev - članov sveta šole, 

c) poročilo predsednika UOŠS OŠ Vič, 

d) poročilo ravnatelja. 

 

Sklep 20220601 -2:  

Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika sveta staršev, s poročilom staršev – članov 

sveta šole, s poročilom predsednika UOŠS OŠ Vič in s poročilom ravnatelja. 

OSNOVNA ŠOLA VIČ 

Abramova 26, Ljubljana 
Tel.: 25-66-161 

e-naslov: os.vic@guest.arnes.si 



 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet z 31 glasovi. 

 

K3) Pregled odprtih sklepov 

Sklep 20220601 -3:  

Člani Sveta staršev OŠ Vič so se seznanili, da ni odprtih oz. nerealiziranih sklepov. Sklep je 

bil sprejet z 31 glasovi.  

 

4) Soglasje predstavnikov Sveta staršev OŠ Vič za skupno nabavno ceno delovnih 

zvezkov in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 

Sklep 20220601 – 4: 

Svet staršev soglaša s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv v 

šolskem letu 2022/23.  Sklep je bil sprejet z 31  glasovi ZA, 0 glasov proti  in 0 vzdržanimi 

glasovi.  

 

K5) Nadstandardni program v šolskem letu 2022/2023 

Sklep 20220601 -5: Svet staršev soglaša z navedenim nadstandardnim programom za šolsko 

leto 2022/2023.  Sklep je bil sprejet z 31 glasovi. 

Sklep 20220601 -5-1: Vodstvo šole preveri vsebino, kvaliteto in raznolikost razrednih ur. 

Vodstvo šole poda poročilo na naslednji seji sveta staršev v septembru 2022. 

Sklep je bil sprejet z 31 glasovi. 

 

K6) Vprašanja in pobude staršev 

Sklep 20220601 - 6: Svet staršev se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude staršev. 

Sklep je bil sprejet z 24  glasovi. 

 

K7) Razno 

 

Seja Sveta staršev OŠ Vič je bila zaključena ob 19.20 

 

 

Po nareku zapisala:       Dmitrij Larikov, 

Zdenka Hosta       predsednik Sveta staršev OŠ Vič

           


