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Obravnava in sprejem dnevnega reda
Formalno konstituiranj e sveta star5ev 20 I 5 l20l 6
Sezranitev novih dlanov sveta star5ev z nalogami sveta star5ev
Porodilo o delu med sejama:
Porodilo ravnatelja
Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole

Porodilo predsednika sveta star5ev s pregledom nerealiziranih sklepov
Volitve predsednika sveta starSev OS Vid
Imenovanje predstavnikov star5ev v UO Solskega sklada
Imenovanje predstavnika OS Vid v ASSLOS (aktiv svetov starsev ljubljanskih OS)
Program dela sveta starSev 201512016
Koledar dela (predvidene seje)
Seznanitev z Porodilom o uresnidiwi letnega delovnega nalrtaza Solsko leto 20l4ll5
Seznanitev z Letnim delovnim nadrtom za Solsko leto 2015116
Seznanitev z osnutkom Vzgojnega nadrta OS Vie
Seznanitev z osnutkom Razvojnega nadrta OS Vid
Vpra5anja in pobude starSev

Zapisnik
l. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 23.9.2015, ob 17.00 uri v zbornici Sole na

A,bramovi 26

Prisotni: Predsednik in predstavniki Sveta star5ev OS Vie in ostali vabljeni po priloZeni listi
prisotnosti.
Odsotni: predstavnik star5ev. 6. B, 8. A - opr.
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Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20150923-l
Svet star5ev soglasno potrjuje predlagani dnevni red.

K2) Formalno konstituiranje sveta star5ev 201512016

Sklep 20150923-2
Svet starSev se je seznanil z dejstvom, da je v svet star5ev izvoljenih 35 predstavnikov
razredov od skupno 36 oddelkov. TD oddelek predstavnika ni izvolil. Prisotni predstavniki so
podpisali izjavo o elektronskem poslovanju in uporabi osebnih podatkov - od neprisotnih
(predstavnikov in namestnikov - po listi) tajniStvo posamidno pridobi podpisana soglasja.
Sklep je soglasno sprejet s 33 glasovi.



K3) Seznanitev novih ilanov sveta star5ev z nalogami sveta star5ev

Sklep 20150923-3
Predstavniki sveta star5ev so se seznanili z novimi predstavniki v svetu star5ev.
Svet star5ev se je seznanil z glavnimi zakoni in dokumenti, ki so relevantni za njegovo
poslovanje ter z zakonsko dolodenimi pristojnostmi sveta star5ev. Sklep je bil sprejet s 33.
glasovi.

K4) Poroiilo o delu med sejama
a) Porodilo ravnatelja
b) Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole

c) Porodilo predsednika sveta star5ev s pregledom nerealiziranih sklepov

Sklep 20150923--4: Svet starSev se je seznanil s porodili ravnatelja, predstavnikov star5ev v
svetu Sole in predsednika sveta star5ev o aktivnostih med zadnjima sejama. Sklep je bil sprejet
s 33. glasovi.

K5) Volitve predsednika sveta star5ev OS Vii

Sklep 20150923-5-1
Volitve se opravijo z javnim glasovanjem, glasuje se po abecednem wstnem redu kandidatov.
Sklep je bil soglasno sprejet 229. glasovi za javno glasovanje,3 vzdrlari dlani, I Elanza
tajno glasovanje.

Sklep 20150923-05-2: Svet starSevje za predsednico sveta starSev za obdobje 2015-2018 s

33. glasovi zaizvolil Leonido Rijavec RoZanc.

K6) Imenovanje predstavnikov star5ev v UO Solskega sklada

Sklep 20150923-06: Svet starSev zaElane UO Solskega sklada s Stiriletnim mandatom
imenuje: SaSa Keleman, Manuela Vodeb inZoricaVujdi6. Sklep je bil soglasno sprejet s 33
glasovi.

K7) Imenovanje predstavnika OS Vii v ASSLOS (aktiv svetov starlev ljubljanskih
osnovnih 5ol)

Sklep 20150923-7
Svet star5ev je za predstavnika OS Vif v ASSLOS imenoval Leonido Rijavec RoZanc, njen
namestnik je Andrej Tavdar. Sklep je bil sprejet z 33. glasovi.

K8) Program dela sveta star5ev 201512016

Sklep 20150923-8
Svet starSev sprejema program dela sveta starSev s koledarjem dela za Solsko leto 201512016.
Sklep je bil sprejet 232. glasovi.

K9) Seznanitev z osnutkom Poroiila o uresniiitvi letnega delovnega nairta za Solsko leto
2014n5

Sklep 20150923-9
Svet starSev se je seznanil z osnutkom Porodila o uresniditvi letnega delovnega na(rta za

Solsko leto201412015. Sklep je bil sprejetz3l. glasovi.
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Kl0) Seznanitev zLetnim delovnim nairtom za Solsko leto 2015116

Sklep 20150923-10
Svet star5ev se je seznanil z osnutkom Letnega delovnega nadrta za Solsko leto 2015/2016 in
podal pripombe, predloge, pobude star5ev, ki jih bo Sola upo5tevala v kondni verziji Letnega
delovnega nadrta. Sklep je bil sprejet s 25. glasovi, 1 predstavnica sveta star5ev se je vzdrtala
pri glasovanju.

K11) Seznanitev z osnutkom Vzgojnega nairta OS Vit

Sklep 20150923-ll
Svet star5ev je ustanovil delovno skupino za pregled in dopolnitev Vzgojnega nadrta. V
delovni skupini so: Maja Dajd Draganii, Leonida Rijavec RoZanc, Robert Koprivec
Baumhakl. Svet star5ev se je seznanil z osnutkom Vzgojnega nadrta OS Vie in potrdil dlane
delovne skupine. Sklep je bil sprejet s 26. glasovi.

K12) Seznanitev z osnutkom Razvojnega nairta OS Vif

Sklep 20150923-12
Osnutek RN predstavniki sveta star5ev prejmejo po e-po5ti. Svet star5ev je dolodil delovno
skupino v sestavi: Andrej Tavdar, Andreja Zupanc in Robert Gradi5ar, ki bo pregledala zbrane
pobude starSev in jih posredovala vodstvu 5o1e. Sklep je bil sprej et s 26. glasovi.

K13) Vpra3anja in pobude starSev

Sklep 20150923-13
Svet star5ev se je seznanil z odgovori na zastavljena vpra5anja. Sklep je bil sprejet s 23
glasovi.

Seja sveta starSev je bila zakljudena ob 20.15.

Po nareku zapisala: Leonida Rijavec RoZanc,
Zde*a Sveta vid


