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ZAPISNIK 
 

o poteku 1. korespondenčne seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, ki je potekala preko 

elektronske pošte, v času od 15. 12. 2020 od 14. ure do 16. 12. 2020 do 14. ure 

 

Predsednica Sveta staršev Barbara Gril Razboršek je na podlagi 54. člena Poslovnika o delu 

Sveta staršev OŠ Dolenjske Toplice sklicala 1. korespondenčno sejo Sveta staršev v šolskem letu 

2020/2021 z naslednjim dnevnim redom: 

  

1. Volitve novega člana mandatno-verifikacijske komisije. 

2. Soglasje članov Sveta staršev za ponovni poziv h kandidaturi za člane Sveta zavoda OŠ 

Dolenjske Toplice. 

Vabilo je bilo članom Sveta staršev poslano na njihove elektronske naslove 15. 12. 2020 ob 14.00 uri.  

 

K točki 1: Volitve novega člana mandatno-verifikacijske komisije. 

 

Obrazložitev: 

Prejeti sta bili dve kandidaturi za člana mandatno-verifikacijske komisije, in sicer sta kandidaturo 

vložili: 

1. Barbara Pezdirc 

 

2. Tatjana Špelič 

 

Do srede, 16. 12. 2020, je do 14. ure po elektronski pošti glasovalo 15 članov Sveta staršev. Od skupno 

15 prejetih glasov je Barbara Pezdirc prejela 9 glasov, Tatjana Špelič pa 6  glasov. 2 glasova sta prispela 

po 14. uri, zato se pri štetju glasov nista upoštevala.  

 

SKLEP 1/1: »Za novega člana mandatno-verifikacijske komisije je izvoljena Barbara Pezdirc.« 
 

 

K točki 2: Soglasje članov Sveta staršev za ponovni poziv h kandidaturi za člane Sveta zavoda OŠ 

Dolenjske Toplice. 

 

Obrazložitev:  

Na poziv članom Sveta staršev k predložitvi kandidatur za članstvo v Svet zavoda so se odzvali starši, 

ki so predstavniki šole, za predstavnika staršev otrok, ki so vpisani v vrtec, pa ni bila prejeta nobena 

kandidatura. Zato je bilo potrebno soglasje članov Sveta staršev o tem, ali ponovno pozovemo h 

kandidaturi vse člane, torej predstavnike staršev šole in vrtca ali samo predstavnike staršev vrtca. V 

primeru, da ponovno pozovemo h kandidaturi samo starše, ki so predstavniki vrtca, kandidati za 

predstavnike šole ostanejo tisti, katerih kandidatura je prispela do postavljenega roka, to je do petka, 11. 

12. 2020, do 15. ure in novi morebitni kandidati vloge več ne morejo podati. V primeru, da ponovno 



pozovemo h kandidaturi vse člane Sveta staršev, to pomeni, da se morajo ponovno prijaviti tudi 

kandidati, ki so predstavniki staršev šole. 

 

Glasovalo se je za eno možnost, in sicer: 

a) H kandidaturi za predstavnike staršev v Svet zavoda se ponovno pozovejo samo člani Sveta 

staršev, ki so predstavniki vrtca. 

ali 

b) H kandidaturi za predstavnike staršev v Svet zavoda se ponovno pozovejo vsi člani Sveta 

staršev.  

 

Do srede, 16. 12. 2020 do 14. ure je po elektronski pošti glasovalo 15 članov Sveta staršev, od tega jih 

je 12 glasovalo za a) in 1 za b). 2 člana sta se pri tej točki vzdržala, 2 glasova pa sta prispela po 14. uri 

in se zato pri štetju glasov nista upoštevala.  

 

Več glasov je prejel odgovor a). 

 

SKLEP 2/1: »H kandidaturi za predstavnike staršev v Svet zavoda se ponovno pozovejo samo 

člani Sveta staršev, ki so predstavniki vrtca.«  

 

 

Sestanek je bil zaključen 16. 12. 2020 ob 14. uri. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Neja Jedlovčnik, dipl. upr. ved (UN)   Barbara Gril Razboršek l.r. 

 


