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osNo'rNA Som vte
Abramova 26, Ljubljana
Tel.:2566-l6l
e-naslov: os.vic@guest.arnes.si

Stev.: 0215202312
Datum: 15.2.2023

Zapisnik
2. seje Sveta starSev OS ViI, ki je bila v sredo, 15.2.2023, 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.

Opravileno odsotni predstavniki:

PREDLOC DNEVNECAREDA:

Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Porodilo o delu med sejama:
Porodilo predsednika sveta star5ev o delu med sejama.
Porodilo stadev - dlanov Sveta Sole o delu med sejama.
Porodilo predsednika UO SS OS vie.
Porodilo ravnatelja.
Analiza l. ocenjevalnega obdobja v Solskem letu 202212023.
Pregled odprtih sklepov.
Pridobitev mnenja star5ev o razpisu za ravnatelja.
Vpra5anja in pobude starSev.
Razno.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Sklep 02152023/2 -1: Svet starSev potrjuje predlagani dnevni red 222 glasovi.

K2) PoroCilo o dclu med sejama
a) porodilo predsednika sveta starSev,

b) porodilo star5ev - dlanov sveta sole,

c) porodilo predsednika UOSS OS Vid,

d) porodilo ravnatelja.

Sklep 02152023/2-2:

Svet starSev seje seznanil s porodilom predsednika sveta star5ev, s porodilom star5ev - dlanov

sveta Sole, s porodilom predsednika UOSS OS Vid in s porodilom ravnatelja. Sklepje bil
sprejet z 28 glasovi.
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Svet starSev pridobi pisno pojasnilo glede pripravljanja udencev 6. in 9. razreda na NPZ.



Na predlog sveta starsev je vodswo OS Vid odlodilo, da je uporaba avdiovizualnih naprav na

Solskih taborih OS Vid prepovedano. Sklep pridne vetjati 220.2.2023.

Sola preudi pravne moZnosti obraduna nastalih stroSkov udeleZbe star5em/skrbniko m, zanadi

neupravidenega izostanka prijavljenega otroka na dnevih dejavnosti.

Porodilo o tem, Sola poda na 3. seji Sveta starsev OS Vid.
Sklep je bil sprejet z 28 glasovi.

K4) Pregled odprtih sklepov
Svet star5ev seje seznanil, da ni odprtih sklepov.

Sklep 02152023/2 - 4:
Sklep je bil sprejet z 28 glasovi.

K5) Pridobitev mnenja stariev o razpisu za ravnatelja

Sklep 5.1: Svet star5ev podaja pozitivno mnenje glede razpisa za ravnatelja OS Vid,2l
glasov za g. Vlaha ter 6 vzdrianih. Eden predstavnik ni glasoval,

Za ostali dve kandidatki Svet starlev ni oddal pozitivnih glasov.

Sklepje bil spreiet z 27 glasovi.

Sklep 5.2: Svet starlev izraia zaskrbljenost glede tega, da nihle od kandidatov ni omenil
potrebe po poviSanju nivoja znanja na OS Vii.
Sklep je bil sprejet z 26 glasovi. 2 vzdrLana.

K6) Vpra5anja in pobude star5ev

Svet star5ev se je seznanil z odgovori na vpraianja star5ev.

Zaradi nesklepdnosti ostaja sklep odprt.

K7) Razno

Seja Sveta starSev OS Vie ;e bila zakljudena ob I 9.45

Po nareku zapisala:

/

D

predsednik S

2
Irya Grlica

4,u*
S vie

K3) Analiza l. ocenjevalnega obdobja v Solskem lett 202212O23

Svet star5ev se je seznanil z anallzo 1 . ocenjevalnega obdobja v Solskem letu 2022/2023 .
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