
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Datum: 27. 9. 2018 

 

Zapisnik 

1. seje Sveta staršev OŠ Vič, ki je bila v četrtek, 27. 9. 2018, ob 17.00 uri v zbornici šole 

na Abramovi 26 

 

Prisotni: Predsednica in predstavniki Sveta staršev OŠ Vič in ostali vabljeni po priloženi listi 

prisotnosti.  

Opravičeno odsotni predstavniki razredov: 1. B, 3. B, 5. C, 6. D, 9. C. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

2. Formalno konstituiranje sveta staršev 2017/2018. 

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

4. Poročilo o delu med sejama: 

a) Poročilo predsednice sveta staršev 

b) Poročilo staršev - članov Sveta šole 

c) Poročilo predsednika UO ŠS OŠ Vič 

d) Poročilo ravnatelja 

5. Pregled odprtih sklepov. 

6. Imenovanje predstavnika staršev v UO Šolskega sklada OŠ Vič. 

7. Imenovanje predstavnika staršev v Svet šole OŠ Vič. 

8. Program dela sveta staršev 2017/2018. 

9. Seznanitev s Poročilom o uresničitvi LDN za šolsko leto  2016/17. 

10. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2017/18. 

11. Vprašanja in pobude staršev. 

 

 

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 

Sklep 20180927-1 

Svet staršev soglasno potrjuje predlagani dnevni red s 25 glasovi. 

 

K2) Formalno konstituiranje sveta staršev 2018/2019 

 

Sklep 20180927-2 

Svet staršev se je seznanil z dejstvom, da je v svet staršev izvoljenih 39 predstavnikov 

razredov od skupno 40 oddelkov. Prisotni predstavniki so podpisali izjavo o elektronskem 

poslovanju in uporabi osebnih podatkov – od neprisotnih (predstavnikov – po listi) tajništvo 

posamično pridobi podpisana soglasja. 

Sklep je soglasno sprejet s 26 glasovi. 
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K3) Seznanitev novih članov sveta staršev z nalogami sveta staršev 

 

Sklep 20180927-3  
Predstavniki sveta staršev so se seznanili z novimi predstavniki v svetu staršev. 

Svet staršev se je seznanil z glavnimi zakoni in dokumenti, ki so relevantni za njegovo 

poslovanje ter z zakonsko določenimi pristojnostmi sveta staršev. Sklep je bil sprejet z 29 

glasovi. 

 

K4) Poročilo o delu med sejama 

a) Poročilo predsednice sveta staršev  

b) Poročilo staršev - članov Sveta šole 

c) Poročilo predsednika UO ŠS OŠ Vič 

d) Poročilo ravnatelja 

 

Sklep 20180927 - 4 

Svet staršev se je seznanil s poročili predsednice sveta staršev, poročilom  članov Sveta šole, s 

poročilom  predsednika UO ŠS OŠ Vič in poročilom ravnatelja. 

Sklep je bil sprejet z 32 glasovi. 

 

K5) Pregled odprtih sklepov 

 
 Sklep 20180927-5: Člani Sveta staršev so se seznanili z osnutkom ankete o zadovoljstvu 

staršev za šolsko leto 2018/19 ter s pregledom rezultatov NPZ v preteklem šolskem letu. 

Vodstvo šole pripravi za spomladansko sejo v letu 2019 anketo, ki jo na seji predložijo v 

reševanje članom sveta staršev.  

Sklep je bil sprejet z 31 glasovi. 

 

K6) Volitve predsednika sveta staršev OŠ Vič 

 

K6) Sklep 20180927-6 

Svet staršev OŠ Vič je za predsednika/co na javnih volitvah z 29 glasovi imenoval  dosedanjo 

predsednico za mandatno dobo treh let.  

 

 

K7) Program dela sveta staršev 2018/2019 
  

K7) Sklep 20180927-7 

Svet staršev se je seznanil s  Programom dela v šolskem letu 2018/2019 in v koledarju 

delovanja sveta staršev se določi datum posameznih sej, ki potekajo ob sredah: 21.11.2018, 

23.1.2019, 24.4.2019, 12.6.2019. Sklep je  potrjen z 27 glasovi. 

 

 

K8) Seznanitev s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 

 

Sklep 20180927-8 

Svet staršev se je seznanil s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2017/2018 in ga potrjujejo. Sklep je bil sprejet z 28 glasovi. 

 

 

K9) Seznanitev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2018/19 



 

 

 

 

Sklep 20180927-9 

Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2018/2019 ter 

stroškovnikom in ju potrjujejo. Sklep je bil sprejet z 28 glasovi. 

 

 

K10) Vprašanja in pobude staršev 

 

Sklep 20180927-10 

Svet staršev se je seznanil z odgovori na pobude in vprašanja staršev. Sklep je bil sprejet s 24 

glasovi. 

 

 

 

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 19.05 

 

 

 

Po nareku zapisala:        

Zdenka Hosta       Predsednica Sveta staršev OŠ Vič 

  


