OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
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Datum: 03.02.2017
Številka:

ZAPISNIK
1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2016/17,
ki je potekala od srede, 01. februarja 2017 od 11:00. ure, do petka, 03. februarja 2017 do
11:00 ure.

Dnevni red:
1. Glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje treh predstavnikov staršev v Svetu
šole OŠ Venclja Perka za mandatno obdobje 2017 -2021

Ad. 1)
Svet OŠ Venclja Perka je na Svet staršev naslovil poziv za imenovanje treh predstavnikov
staršev v Svet šole za mandatno obdobje 2017-2021 (135 člen ZOFI), saj aktualni sestavi
Sveta šole poteče štiriletni mandat 3.3.2017.
Po pozivu predsednika Sveta staršev, je v razpisanem roku do 27. januarja 2017 prispelo
naslednjih sedem predlogov kandidatov: Miha Juras, Ingrid Žajdela, Mihaela Somrak,
Patricija Verbole, Nataša Šme, Nina Leskovar in Tadej Majhenič. Vsi kandidati so
kandidaturo sprejeli.
Glasovanja za izbor treh predstavnikov, ki je potekalo od 30. januarja od 07:00 ure, do 31.
januarja 2017 do 20:00 ure, se je udeležilo triindvajset od šestindvajsetih članov Sveta
staršev. Največ glasov so prejeli: Mihaela Somrak, Patricija Verbole in Miha Juras.
Na dopisni seji, ki je potekala od srede, 01. februarja 2017 od 11:00. ure, do petka, 03.
februarja 2017 do 11:00 ure, so bili člani sveta staršev pozvani, da se opredelijo o predlogu
spodaj zapisanega sklepa. Po pregledu prejetih glasov ugotavljam:

Svet staršev OŠ Venclja Perka v šolskem letu 2016/17 sestavlja 26 članov. V navedenem roku
je glasovalo 22 članov. Vsi člani, ki so glasovali, so glasovali za predlagani sklep.
Na podlagi rezultatov je sprejet sledeč sklep:
SKLEP 1d.1: Svet staršev kot predstavnike staršev v Svetu šole OŠ Venclja Perka za
mandatno obdobje 2017-2021 imenuje Mihaelo Somrak, Patricijo Verbole in Miho
Jurasa.

Zapisnik zapisal:
Aleš Božnik

Priloge:
- Sklic izbire kandidatov za Svet šole
- Glasovanje o kandidatih za Svet šole
- Vabilo 1. dopisna seja Sveta staršev 2016-17

Predsednik sveta staršev:
Aleš Božnik

