
 
 

GLASOVNICA za SKLEP 1 
1. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper 

z dne 10. 11. 2020 do 12. 11. 2020 
 

 
Na podlagi 2. točke Poslovnika o delu Sveta staršev Osnovne šole Koper člani Sveta staršev Osnovne 
šole Koper sprejemajo pod 1. točko dnevnega reda zapisani predlog sklepa 1. 
 
Obrazložitev predloga sklepa 1: 
 
Na prvi in konstitutivni seji z dne 28. septembra 2020 je bil pod točko 3. sprejet sklep o imenovanju 
delovne skupine za pripravo novega Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Koper (v nadaljevanju nov 
poslovnik) v sestavi Mirela Baruca, Andrej Erzetič in mag. Alan Medveš.  
 
Osnova pri pripravi novega poslovnika je bil osnutek vzorčnega poslovnika (Ver. PSst01_1.05), 
pripravljen s strani Zveze aktivov svetov staršev, ki je dostopen na povezavi 
(http://www.zasss.si/ds/PDSST/dokumenti.html). Delovna skupina je pripravila čistopis poslovnika za 
naš primer. Čistopis je bil 9. oktobra 2020 poslan članom Sveta staršev v pregled s pozivom k podaji 
pripomb in predlogov na čistopis. Rok za oddajo pripomb in predlogov s strani članov Sveta staršev je 
bil  30. oktober 2020. Pripombe in predlogi so zbrani v priloženem gradivu k vabilu na 1. dopisno sejo v 
letu 2020/2021.  
 
Delovna skupina je pregledala pripombe in predloge z vidika skladnosti z zakonodajo in predpisi in 
ugotovila, da nobenega predloga ni možno upoštevati, saj bi na tak način kršili zakonodajo in predpise, 
ki urejajo delovanje Sveta staršev. Obrazložitve so zbrane v priloženem gradivu k vabilu na 1. dopisno 
sejo v letu 2020/2021. 
 
Delovna skupina je tako 9. novembra 2020 zaključila delo in Svetu staršev predlaga v sprejem nov 
poslovnik, ki je priložen vabilu na 1. dopisno sejo v letu 2020/2021. 
 
 
Predlog sklepa 1: 
 

SKLEP 1:  
 
Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Koper Scuola Elementare Capodistria, ki ga je pripravila 
delovna skupina (Mirella Baruca, Andrej Erzetič in mag. Alan Medveš) in je priloga vabila na 1. 
dopisno sejo Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 10. 11. 2020, zamenja obstoječi Poslovnik 
sveta staršev Osnovne šole Koper v celoti.  

 
 (obkrožite ali podčrtajte): 
 
 
        SE STRINJAM              SE NE STRINJAM 
 
 
Član Sveta staršev Osnovne šole Koper:  _______________________________________ 
                                                         
                                                        Podpis:  _______________________________________ 
 
 
 
 
Glasovnico pošljite po e-pošti (tajnistvo.oskoper@guest.arnes.si) v tajništvo Osnovne šole 
Koper do izteka dopisne seje. 

http://www.zasss.si/ds/PDSST/dokumenti.html

