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Ugotovitveni zapisnik 
 
glasovanja o predlogih sklepov na 4., korespondenčni, seji Sveta staršev OŠ Danile Kumar, 
ki je bila sklicana v torek, 19. maja 2020 s pričetkom ob 18. uri. Korespondenčna seja je bila 
zaključena v četrtek, 21.5.2020 ob 20. uri. Glasovanje je potekalo po elektronski pošti z 
glasovnico, ki vsebuje predloge sklepov, sklepčnost seje je bila ugotovljena na podlagi 
prejetih glasovnic.  
 
Glasovanja se je udeležilo 29 od skupno 32 razrednih predstavnikov staršev na OŠ Danile 
Kumar, ki je tudi poslalo pravilno izpolnjene glasovnice. Za dosego sklepčnosti se mora seje 
udeležiti najmanj 17 od 32 predstavnikov sveta staršev, zato ugotavljam, da je bila seja 
sklepčna. 
 
V skladu s predlaganim dnevnim redom je potekalo glasovanje o štirih predlogih sklepov v 
okviru štirih vsebinskih točk dnevnega reda, kjer se je odločalo z glasovanjem, kot sledi:  
 

1. Sprejem zapisnika predhodne seje sveta staršev 
2. Potrjevanje predloga nabavnih cen Učnih gradiv za šolsko leto 2020/21 
3. Potrjevanje nadstandarda za mesec september 2020 v šolskem letu 2020/21 
4. Potrjevanje sprememb Vzgojnega načrta s pravili šolskega reda 

 
AD1. Predlog 1. sklepa:  
 
Svet staršev sprejme zapisnik 3. redne seje sveta staršev.  
 
ZA predlagani sklep je glasovalo 29 članov Sveta staršev od 29 udeleženih glasovanja.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
AD2. Predlog 2. sklepa: 
 
Svet staršev soglaša s seznamom in predlogom nabavnih cen Učnih gradiv za šolsko 
leto 2020/21. 
 
ZA predlagani sklep je glasovalo 29 članov Sveta staršev od 29 udeleženih glasovanja.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
    
AD3. Predlog 3. sklep: 
 
Svet staršev soglaša s predlogom in obrazložitvijo nadstandarda za mesec september 
2020 v novem šolskem letu 2020/21.  
 
ZA predlagani sklep je glasovalo 29 članov Sveta staršev od 29 udeleženih glasovanja.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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AD4. Predlog 4. sklepa: 
 
Svet staršev potrjuje spremembe in dopolnila Vzgojnega načrta s pravili šolskega 
reda. 
 
ZA predlagani sklep je glasovalo 29 članov Sveta staršev od 29 udeleženih glasovanja.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
V okviru 5. točke dnevnega reda (Pojasnila šole na pisna vprašanja oz. pobude staršev) 
boste prejeli naknadno, ko bodo skupaj združena v zapisnik s seje.  
 
 
Datum: 25.05.2020 
 
 
 
 

  
 
    Dr. Damir Josipovič 
predsednik Sveta staršev 

 
 

 


