
 

 

Osnovna šola Domžale 
Bistriška 19 

1230 Domžale 

 
 

 
URL  

e-mail 

 
 

(01) 7240-081 
www.os-domzale.si 

 os-domzale@guest.arnes.si 

 

 

Datum: 20. 9. 2021 

 

V A B I L O 
 

Sklicujem 1. sejo sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, ki bo 

 

 

   V PONEDELJEK, 27.  9. 2021, OB 18.00 URI 

 

preko aplikacije Zoom 

 

https://arnes-si.zoom.us/j/99288950682 

 

Meeting ID: 992 8895 0682 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 

2. Potrditev dnevnega reda seje 

3. Izvolitev zapisnikarja 

4. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev 

5. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 

6. Realizacija pobud in predlogov (sprejetih na 3. redni seji Sveta staršev v šolskem 

letu 2020/2021) 

7. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

8. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 

9. Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 

10. Novosti v šolskem letu 2021/2022 

11. Poročilo upravnega odbora šolskega sklada o poslovanju šolskega sklada v 

šolskem letu 2020/2021 

12. Načrt upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2021/2022 

13. Poročanje predstavnikov staršev o sklepih roditeljskih sestankov oddelka 

14. Potrditev novih predstavnikov v delovne skupine, komisije in Zvezo aktivov 

svetov staršev 

15. Poročanje predstavnikov v delovnih skupinah, organih šole, komisijah in v Zvezi 

aktivov svetov staršev 

16. Vprašanja, pobude, predlogi in pohvale staršev 

17. Razno 

 

 

Gradivo k točkam dnevnega reda, poslano vabljenim po elektronski pošti skupaj z 

vabilom: 

- k 5. tč. - zapisnik 3. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 

- k 7. tč. - poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 



- k 8. tč. - letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 

- k 11. tč. - poročilo upravnega odbora šolskega sklada o poslovanju šolskega sklada v 

šolskem letu 2020/2021 

- k 12. tč. - načrt upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2021/2022 

- k 14. tč. - seznam iztekajočih se mandatov. 

 

Prosim vas, da se seje udeležite, v primeru zadržanosti pa to sporočite na e-naslov  os-

domzale@guest.arnes.si.  

 

Vprašanja, pobude, predlogi in pohvale staršev oddelka, za katere želite, da se 

obravnavajo na seji, posredujte tajništvu šole najkasneje do srede, 22. 9. 2021, na e-

naslov os-domzale@guest.arnes.si.  

 

 

Hvala in lep pozdrav. 

 

        Uroš Govc 

        ravnatelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni (vabilo poslano po elektronski pošti): 

- člani Sveta staršev OŠ Domžale 

- pomočnici ravnatelja Nataša Pivec, Tanja Marčič 

- vodja podružnice Marta Krabonja 

- predsednica Upravnega odbora šolskega sklada Mirjam Drnovšek 

- predstavnik svetovalne službe 

- tajnica OŠ Domžale Nina Škoflek 
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