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Št. zadeve: 

ZAPISNIK DOPISNE (6. ZAPOREDNE) SEJE SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE V
ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Ker je bila 2. redna (5. zaporedna) seja Sveta staršev dne 10. 3. 2022 nesklepčna, nismo potrjevali
zapisnikov prejšnjih sej in glasovali o predstavniku staršev v skupini za delovne zvezke, zato je bila
14. 3. 2022  sklicana dopisna seja Sveta staršev (6. zaporedna),  ki je potekala od  ponedeljka, 14. 3.
2022, od 11. ure, do srede, 16. 3. 2022, do 22. ure, po elektronski pošti. Vabilo je bilo dne 14. 3. 2022
poslano po elektronski pošti vsem predstavnikom Sveta staršev OŠ Domžale.

Na dopisni seji se je glasovalo o naslednjih sklepih:

Sklep 6/1: Zapisniki 1. redne seje, izredne (2. zaporedne) seje, izredne (3. zaporedne) seje in
dopisne (4. zaporedne) seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 so potrjeni.

Zapisnike 1., 2., 3. in 4. seje so predstavniki staršev dobili v pregled in podajanje pripomb, kot gradivo
pa so bili poslani z vabilom na 2. redno (5. zaporedno) sejo. Prejeta pripomba predstavnika, da se pri
njem spremeni črka razreda, je bila upoštevana. Ostalih pripomb ni bilo.

Sklep 6/2: Predstavnik staršev v skupini za delovne zvezke za šolsko leto 2021/2022 je Boštjan
Brecelj.

Na 1.  redni  seji  Sveta staršev je Vanja Režonja Utenkar,  predstavnica 8.b,  predlagala imenovanje
dodatnega predstavnika staršev v skupino za delovne zvezke, in sicer gospoda Boštjana Breclja, starša
otroka 8.b. Gospod Brecelj je 29. 9. 2021 po mailu podal soglasje k imenovanju v navedeno delovno
skupino.

V zgoraj navedenem roku je veljavno glasovalo 34 od 41 predstavnikov Sveta staršev OŠ Domžale. 

7 predstavnikov ni glasovalo.

Rezultat glasovanja je sledeč:

Sklep 6/1 je sprejet s 34 glasovi ZA, nihče PROTI in nihče VZDRŽAN. 

Sklep 6/2 je sprejet s 34 glasovi ZA, nihče PROTI in nihče VZDRŽAN. 

Ugotovljeno je, da je bilo glasovanje izvedeno veljavno, v ustrezni večini in v navedenem roku.

Ugotovljeno je, da sta sklepa, ki sta bila predmet glasovanja, veljavno sprejeta.

Zapisala: Predsednica Sveta staršev OŠ Domžale:

Jana Tomazin  Jana Tomazin


