
Osnovna šola Vič 

Abramova 26, Ljubljana 

Datum: 17. 9. 2013  

 

Zapisnik 

1. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 17. 9. 2013, 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. 

Odsotni: Mateja Celestina 1. A , Kristjan Tomassini 4. C (opravičila) 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.  

2. Formalno konstituiranje sveta staršev 2013/2014.  

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

4. Seznanitev sveta staršev z rezultati dopisne seje 21.-24.06. 

5. Poročilo o delu med sejama:  

a) Poročilo predsednika sveta staršev. 

b) Poročilo ravnatelja. 

c) Poročilo staršev - članov Sveta šole. 

6. Pregled odprtih sklepov. 

7. Koledar dela sveta staršev 2013/2014.  

8. Seznanitev z letnim poročilom.2012/13.  

9. Seznanitev z letnim delovnim načrtom 2013/14.  

10. Vprašanja in pobude staršev. 

 

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Sklep 20130917 01 01: 23 članov za predlagani dnevni red, 0 proti in 0 vzdržanih članov. 

 

K2) Formalno konstituiranje sveta staršev 2013/2014  

 

Sklep 2013 02 01: Svet staršev se je seznanil s sestavo sveta staršev. Vseh 35 oddelkov 

ima izvoljene predstavnike staršev. Sklep je soglasno sprejet s 23 glasovi. 

 

K3) Seznanitev novih članov sveta staršev z nalogami sveta staršev 

Sklep 2013 03 01: Svet staršev se je seznanil z nalogami sveta staršev. 

K4) Seznanitev sveta staršev z rezultati dopisne seje 21.-24.06 



Sklep 20130917-04-01: Svet staršev je seznanjen z rezultati glasovanja na izredni/dopisni 

seji sveta staršev, ki je potekala od 21.06.2013 do 24.06.2013. Sklep je bil s 25 glasovi 

soglasno sprejet. 

K5) Poročilo o delu med sejama:  

a) Poročilo predsednika sveta staršev 

b) Poročilo ravnatelja 

c) Poročilo staršev - članov Sveta šole 

 

Sklep 20130917-5-1: Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika sveta staršev. 

Sklep 20130917-5-2: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 

Sklep 20130917-5-3: Svet staršev se je seznanil s poročilom staršev – članov Sveta OŠ 

Vič. Sklepi 5-1 do 5-3 so bili soglasno sprejeti. 

Sklep 20130917 -5-4: Svet staršev je soglasno s 24 glasovi potrdil go. Sabino Zalar kot 

predstavnico sveta staršev v Šolski sklad OŠ Vič. 

K6) Pregled odprtih sklepov 

 

Sklep 20130917-06-01: Člani Sveta staršev so se seznanili s trenutnim stanjem starih 

sklepov in ga potrjujejo. Sklep je bil soglasno sprejet. 

K7) Koledar dela sveta staršev 2013/2014  

 

Sklep 20130917-7-1: Svet staršev sprejema okvirni koledar dela sveta staršev 2013-14 in 

okvirni datumi za seje sveta staršev: 19. 11. 2013, 11. 2. 2014, 15. 4. 2014, 10. 6. 2014. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

K8) Seznanitev z letnim poročilom.2012/13  

 

Sklep 20130917-8-1: Svet staršev se je seznanil s poročilom o realizaciji LDN 2012/13. 

Sklep je bil soglasno sprejet s 23 glasovi. 

K9) Seznanitev z letnim delovnim načrtom 2013/14  

 

Sklep 20130917-9-1: Svet staršev se je seznanil s predlogom LDN 2013/14. 

Sklep je bil soglasno sprejet s 23 glasovi. 

K10) Vprašanja in pobude staršev 

 

Sklep 20130917-10-1: Svet staršev se je seznanil z odgovori vodstva šole na vprašanja in 

pobude staršev. Sklep je bil soglasno sprejet s 23 glasovi. 

 

Zapisala:       Andrej Tavčar, 

Zdenka Hosta            predsednik sveta staršev 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 


