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Št. zadeve: 

ZAPISNIK DOPISNE (8. ZAPOREDNE) SEJE SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE V
ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Ker je bila 3. redna (7. zaporedna) seja Sveta staršev dne 31. 5. 2022 nesklepčna, nismo glasovali o
sklepih, zato je predsednica Sveta staršev 1. 6. 2022 sklicala dopisno sejo Sveta staršev (8. zaporedna),
ki je potekala od srede, 1. 6. 2022, od 15. ure, do petka, 3. 6. 2022, do 22. ure, po elektronski pošti.
Vabilo je bilo dne 1.  6. 2022 poslano po elektronski pošti  vsem predstavnikom Sveta staršev OŠ
Domžale.

Na dopisni seji se je glasovalo o naslednjih sklepih:

Sklep 8/1: Zapisnik 2. redne (5. zaporedne) in dopisne (6. zaporedne) seje Sveta staršev v šolskem letu
2021/2022 sta potrjena.

Sklep  8/2: Svet staršev OŠ Domžale podaja soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2022/2023.

Sklep 8/3: Svet staršev podaja soglasje k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2022/2023.

Sklep 8/4: Delovni skupini za varne šolske poti v okolišu Podružnične šole Ihan se mandat podaljša do
konca šolskega leta 2022/2023.

Sklep 8/5: Predstavnica staršev v aktivu sveta staršev osnovnih šol domžalsko-kamniške regije je še
naprej Jana Tomazin.

V zgoraj navedenem roku je veljavno glasovalo 27 od 41 predstavnikov Sveta staršev OŠ Domžale. 

11 predstavnikov ni glasovalo.

3 predstavniki so glasovali po izteku roka.

Rezultat glasovanja je sledeč:

Sklep 8/1 je sprejet s 27 glasovi ZA, nihče PROTI in nihče VZDRŽAN. 

Sklep 8/2 je sprejet s 26 glasovi ZA, nihče PROTI, 1 VZDRŽAN. 

Sklep 8/3 je sprejet s 26 glasovi ZA, nihče PROTI, 1 VZDRŽAN. 

Sklep 8/4 je sprejet s 27 glasovi ZA, nihče PROTI in nihče VZDRŽAN. 

Sklep 8/5 je sprejet s 27 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 so sklepi, ki so bili predmet glasovanja, veljavno sprejeti.

Zapisala: Predsednica Sveta staršev OŠ Domžale:

Jana Tomazin  Jana Tomazin


