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Datum: 27.9.2017

Zapisnik
1. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 27.9.2017rob 17.00 uri v zbornici Sole na

Abramovi 26

Prisotni: Predsednica in predstavniki Sveta star5ev OS Vie in ostali vabljeni po priloZeni listi
prisotnosti.
Opraviieno odsotni predstavniki razredovz 44 4e,6b,7c,8a, 9c.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
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Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Formalno konstituiranje sveta starsev 2AI7 nAl 8.

Seznanitev novih dlanov sveta starsev z rLalogami sveta star5ev.

Porodilo o delu med sejama:
Porodilo predsednice sveta star5ev
Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole

Porodilo predsednika uO SS OS Vid
Porodilo ravnatelja
Pregled odprtih sklepov. v v

Imenovanje predstavnika star5ev v UO Solskega sklada OS Vid.
Imenovanje predstavnika starSev v Svet Sole OS Vid.
Program dela sveta star5ev 2017 1201 8.

Seznanitev s Porodilom o uresniditvi LDN za Solsko leto zAIilI7.
Seznanitev zLetnim delovnim nadrtomza Solsko leto 2017 ll8.
Vpra5anja in pobude star5ev.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20170927-l
Svet stariev soglasno potrjuje predlagani dnevni red s 25 glasovi.

K2) Formalno konstituiranje sveta star{ev 201712018

Sklep 20170927'2
Svet star3ev se je seznanil z dejstvom, da je v svet star5ev izvoljenih 39 predstavnikov
razredov od skupno 39 oddelkov. Prisotni predstavniki so podpisali izjavo o elektronskem
poslovanju in uporabi osebnih podatkov - od neprisotrih (predstavnikov in namestnikov * po

listi) tajni5tvo posamidno pridobi podpisana soglasja.
Sklep je soglasno sprejet s 27 glasovi.



K3) Seznanitev novih ilanov sveta star5ev z nalogami sveta stariev

Sklep 20170927-3
Predstarmiki sveta starsev so se seznanili z novimi predstavniki v svetu starSev.

Svet star3ev se je seznanil z glavnimi zakoni in dokumenti, ki so relevantri za qiegovo

poslovanje ter z zakonsko dolodenimi pristojnostmi sveta star5ev. Sklep je bil sprejet z

3lglasovi.

K4) Poroiilo o delu med sejama
a)

b)
c)
d)

Porodilo predsednice sveta star5ev
Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole

Porodilo predsednika uO SS OS Vid
Porodilo ravnatelja

Sklep 20170927 - 4
Svet starsev se je seznanil s porodili predsednice sveta starsev, porodilom dlanov Sveta Sole, s

porodilom predsednika UO SS OS Vid in porodilom ravnatelja.
Sklep je bil sprejet s 33 llasovi.

K5) Pregled odprtih sklepov

Sklep 20170927 - s
Svet star5ev se je seznanil s pojasnilom ravnatelja glede omejitev pnrealizaciji omenjenega
sklepa in sogla5a, da se navedeni sklep zapre. Ravnatelj za naslednjo sejo sveta starSev

pripravi kratko porodilo.
Sklep je bil sprejet s 26 glasovi,6 vzdrilanimi glasovi in 1 glasom proti.

K6) Imenovanje nadomestnega predstavnika star5ev v UO Sohkega sklada OS Vie

Sklep 20170927-6
Svetkar5ev OS Vie se je seznanil, da predstarmica starsev in dlanica UO SS OS Vie, ni ved
prisobra na OS Vid ter izvedel javno glasovanje o izbiri novega kandidata.
Svet star5ev je zanadomestnega predstar-znika star5ev v UO SS OS Vid do zakljudka mandata
imenoval 232 glasovi ga. Matejo Stempelj.

K7) Imenovanje predstavnika star3ev v Svet Sote OS ViC.

Qkl.p 20170927-7
Clani sveta starsev so za nadomesfirega predstarmika v Svetu Sole OS Vid na tajnih volitvah
imenovali go. Lucijo Su5ter5id.

K8) Program dela sveta star5ev 201712018

Sklep 20170927-8
Svet star5ev se je seznanil s Programom dela v Solskem letu20l712018 in ga potrdil z 3l
glasovi.



K9) Seznanitev s Poroiilom o uresniCitvi letnega delovnega nairta za Solsko leto 2016117

Sklep 20170927-9
Svet star5ev se je seznanil s Porodilom o uresniditvi letnega delovnegana(rta za Solsko leto
201612017 ter predlaga, da se v naslednje porodilo vnesejo podatki o udeleZbi udencev na

dnevih dejavnosti. Sklep je bil sprejet s 30 glasovi.

K10) Seznanitev z Letnim delovnim nairtom za Solsko leto20l7ll8

Sklep 20170927-fi
Svet star5ev se je seznanil zLetnim delovnim nadrtom za Solsko leto 201712018. Sklep je bil
sprejet s 30 glasovi.

K11) Vpra5anja in pobude star5ev

Sklep 20170g27-ll
Svet starsev se je sezn6nil z odgovori na zastavljena vpraSanja. Sklep je bil sprejet s 24
glasovi.

Seja sveta star5ev je bilazaklludena ob 19.35

Po nareku zapisala: Leonida Rijavec RoZanc,

Zder/r,a sta a sferie.'* OS Vid


