
Seja sveta staršev OŠ Vič 20130917 
 
 
05c) Poročilo staršev – članov Sveta OŠ Vič o delu po zadnji seji sveta 
staršev (21.06.2013) 
 
 
5. REDNA SEJA   
 
( potekala je dne 20.06.2013 s pričetkom ob 15.30 uri  do 17.00 ure) 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. sprejem in potrditev dnevnega reda, 
2. pregled realizacije sklepov zadnje seje, 
3. poročilo predsednika SŠ – g. Zalarja o aktivnostih po prejšnji seji  

(pregled prejete in oddane pošte sveta ter odpravkov sklepov), 
4. vpis spremembe v sodni register, 
5. učbeniški sklad, 
6. potrditev cen šolske prehrane za šolsko leto 2013/2014. 
7. dodelitev cen za oddajo šolskih prostorov v šolskem letu 20l3/2014, 
8. poročilo ga. Vehar in g. Vlaha ob menjavi na delovnem mestu ravnatelja, 
9. predlogi in vprašanja. 

 
Kratka obrazložitev: 
 
Člani SŠ smo sprejeli in obravnavali zgoraj predlagane 1tč. dnevnega reda 1-9,  
ter  njih glasovali in le – te potrdili. 
Predsednik SŠ poda kratko poročilo o aktivnostih v času od 15.6. in do seje – 
pregled prejete in oddane pošte sveta, ter odpravkov sklepov). 
Na seji SŠ se zaradi upokojitve, razreši ga. Vehar, v.d. ravnateljico OŠ VIČ, z 
dne 30.06.2013. Obravnavali smo vpis spremembe v sodni register. 
Seznanjeni smo bili z učbeniškim skladom, predstavitev in potrditev cenika o 
prehrani. 
Sprejeli smo cenik za oddajo šolskih prostorov v šolskem letu 201312014. 
Pripravi naj se morebitni predlog s popravki v ceniku. 

Predstavljeno nam je bilo poročilo s strani ga. Vehar, v.d. ravnateljice OŠ VIČ 

do 30.06.2013  in g. Vlaha ob nastopu na novo delovno mesto ravnatelja OŠ 
VIČ.  
 
1.DOPISNA SEJA  

 
( potekala je v času od 28.08. – 30.08. 2013 do 14.00 ure) 
 
Predlagane  tč. dnevnega reda so bile obravnavane in potrjene. 
 



Predlagani dnevni red: 
 

1. soglasje SŠ OŠ VIČ o zaposlitvi strokovnega delavca na delovno mesto 
pomočnika ravnatelja – soglasje pristojnega ministrstva šola že ima 
predhodno, 

2. potrditev cenika za oddajo šolskih prostorov, 
3. seznanitev članov SŠ  OŠ VIČ s polletnim poročilom za posredne 

proračunske uporabnike, 
4. potrditev pravil šolske prehrane OŠ VIČ, 
5. predlogi in vprašanja. 

 
Predlagane  tč. dnevnega reda 1-5 so bile obravnavane, ter sprejete s popravki 
glede na dane pripombe s strani člana SŠ.  
 
Vodstvo šole glede na dane pripombe posreduje ponovni zapisnik seje s 
popravki oz. pojasnilom,  kot sledi v nadaljevanju: 
 

-  Tč. 1 in sicer, da k v naprej ni sprejemljivo omenjati imena naslednika 
bivše pomočnice, za katero vodstvo šole pove, da je že dobila zaposlitev 
na drugi osnovni šoli. Dodatnih stroškov ne bo. 

- Tč. 2 v prilogi pripravljeni s strani računovodkinje so podane nove  cene 
za komercialni najem in sicer so bile  popravljene cene prostorov za najem 
avle, fitnes prostora in učilnic za približno 20% . Pri ponovnem pregledu 
 letošnjega cenika za najem šolskih prostorov je bilo ugotovljeno, da je pri 
najemu učilnice  60 minut – skupine, prišlo do tipkarske napake, zato je v 
priloženem ceniku popravljena cena - 12,24 EUR. Cenik za najem šolskih 
prostorov se vsako leto potrjuje na seji sveta šole in se je spremenil samo 
pri najemu učilnic, fitnes prostora in avle. Cene najema telovadnice se 
niso  spremenile, saj je za te večje zanimanje, najemniki MOL imajo 
brezplačno vadbo(nekomercialni najem). Najemnike nam določi MOL. 
Prav tako je potrebno vse klube uvrstiti na seznam, ter jim omogočiti 
nemoteno vadbo na šoli. 

- Tč. 3 – neskladje pri številkah v poročilu, manjkajo podatki za prvo 
polovico leta, visoki zneski donacij - kdo so donatorji – imena, razen ne, v 
kolikor sam donator ne želi biti znan, prihodki iz tržnih dejavnosti so 
bistveno pod načrtovanimi – navesti razlog?, poslovni najem oz. zakup?, 
kateri člen  ZUJF-a se upošteva pri 1. In 3. odst. 179. člena?, kaj spada 
pod druge operativne odhodke ( visok znesek, realizacija bistveno 
odstopa od plana, pri sklepih dopisne seje ni govora o predzadnjem 
odstavku polletnega poročila. 
Odgovor oz. dopolnitev ni bila podana in se pričakuje naknadno! 

- Tč. 4 – predlog, da se v prihodnje pošiljajo dokumenti iz katerih bodo 
jasno razvidne spremembe od prejšnjega dokumenta, opozori se na 
sporne zaračunavanje stroškov opomina, ki morajo biti skladni s 27.čl. 
(ZVPot) - maksimalna višina stroškov opomina je lahko enaka zakonitim 
zamudnim obrestim, pravilnik naj obvezno vsebuje tudi vse priloge, na 



katere se sklicuje, doda naj se še posebna priloga za začasno odjavo 
prehrane, ki vključuje vse kontaktne podatke, obrazec – začasna odjava 
prehrane  naj se objavi na internetni strani ali kot spletni obrazec, ki gre 
direktno vodji šolske prehrane. 
Ko vodstvo šole pridobi odgovor od odvetnika s katerim je že v fazi 
posvetovanja posreduje dopolnjeni odgovor. 

 
2. DOPISNA SEJA  
 
( potekala je v času od 28.08. – 30.08. 2013 do 14.00 ure) 
 
Predlaga tč. 1 dnevnega reda:  
 

- potrditev 5. oddelka 2. razreda. 
 
Kratka obrazložitev 
 
Po pregledu zapisnikov SŠ VIČ je bilo ugotovljeno kot sledi, da ni sklepa o 
soglasju za ustanovitev 5. oddelka 2. razreda v šol. letu 2012/2013. 
Potrebuje se soglasje, ki ga da SVET OŠ VIČ, da se potrdi ustanovitev 5. 
oddelka 2. razreda -  izključno za šolsko leto 2013/2014. Učitelj se bo financiral 
izključno iz sredstev za delovna mesta, ki so vključena v ljubljanski program OŠ 
za šolsko leto 2013/2014. 
Gre za nad standard MOL in tako lastna sredstva za učitelja 5. oddelka 2. 
razreda ne bodo potrebna. Tako lastna sredstva za učitelja 5. oddelka 2. razreda 
ne bodo potrebna. 
 
Predlagani sklep tč. 1 dnevnega reda smo člani SŠ obravnavali in ga soglasno 
sprejeli. Vodstvo šole naprošamo, da posreduje še navedene manjkajoče 
dopolnitve. 
 
Naslednja seja SŠ je predvidena v rednem terminu ob koncu meseca septembra 
2013. 
 
Ljubljana, 12.09.2013 
 
 

Poročilo pripravila: 
 

Olivera Zec Pufek, 
članica in namestnica predsednika 
SŠ 

 

Predlog sklepa: 
20130917-5-3 Svet staršev se je seznanil s poročilom staršev – članov Sveta OŠ 
Vič. 


