
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Štev.:  20222809/1   

Datum: 28. 9. 2022 

 

 

Zapisnik 

1. seje Sveta staršev OŠ Vič, ki je bila v sredo, 28. 9. 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: 1. C, 2. A, 2. E, 4. C, 5. E, 7. C, 7. D, 9. C 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:          

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

2. Formalno konstituiranje sveta staršev 2022/2023. 

3. Seznanitev novih članov sveta staršev z nalogami sveta staršev. 

4. Poročilo o delu med sejama: 

a) Poročilo predsednika sveta staršev. 

b) Poročilo staršev - članov Sveta šole. 

c) Poročilo predsednika UO ŠS OŠ Vič. 

d) Poročilo ravnatelja. 

5. Pregled odprtih sklepov. 

6. Program dela sveta staršev 2022/2023. 

7. Seznanitev s Poročilom o uresničitvi LDN za šolsko leto  2021/22. 

8. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2022/23. 

9. Vprašanja in pobude staršev. 

10. Razno. 

 

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 Sklep 20222809 -1: Svet staršev potrjuje predlagani dnevni red z 31. glasovi. 

 

K2) Formalno konstituiranje sveta staršev 2022/2023 

Sklep 20222809 -2: 

Svet staršev se je seznanil z dejstvom, da je v svet staršev izvoljenih 43 predstavnikov 

razredov od skupno 43 oddelkov. Prisotni predstavniki so podpisali izjavo o elektronskem 

poslovanju in uporabi osebnih podatkov – od neprisotnih (predstavnikov – po listi prisotnosti) 

tajništvo posamično pridobi podpisana soglasja. 

Sklep je soglasno sprejet z 32. glasovi. 
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K3) Seznanitev novih članov sveta staršev z nalogami sveta staršev 

Sklep 20222809 -3: 

Predstavniki sveta staršev so se seznanili z novimi predstavniki v svetu staršev. 

Svet staršev se je seznanil z glavnimi zakoni in dokumenti, ki so relevantni za njegovo 

poslovanje ter z zakonsko določenimi pristojnostmi sveta staršev. Sklep je bil sprejet z 32 

glasovi. 

 

 

K4) 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 20222809 -4: 

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. Sklep je bil 

soglasno sprejet z 33.glasovi. 

 

 

K5) Pregled odprtih sklepov 

Sklep 20222809 -5:  

Člani Sveta staršev OŠ Vič so se seznanili, da je bilo podano poročilo o vsebini razrednih ur v 

šolskem letu 2021/22 in je bil sklep 20220601-5-1 z dne, 1. 6.2022 realiziran. Sklep je bil 

sprejet z 33. glasovi.  

 

Po 5. točki dnevnega reda, je seja Sveta staršev OŠ Vič postala nesklepčna, zato je predsednik 

predstavnike staršev seznanil, da bo nadaljevanje seje potekalo kot dopisna seja. Predstavniki 

Sveta staršev OŠ Vič bodo na dopisni seji glasovali o točkah 6, 7, 8, 9 in 10  dnevnega reda. 

Predsednik Sveta staršev OŠ Vič je določil zadnji dan dopisne seje 4. 10. 2022. 

 

 

Po nareku zapisala:       Dmitrij Larikov, 

Zdenka Hosta       predsednik Sveta staršev OŠ Vič

  

 

 

         


