
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova 

(Uradni list RS, št. 80/2015 in 38/2016) Svet staršev OŠ Dobrova na svoji 2. seji, ki je bila izvedena 

korespondenčno, dne 29.3.2021, sprejme 

Dopolnitev Poslovnika o delu Sveta staršev OŠ Dobrova 

 

1. člen 

Za 18. členom se doda nov člen 18.a Seja na daljavo, ki se glasi: 

»18.a člen 

(1) V primeru naravnih nesreč ali drugih izrednih okoliščin, zaradi katerih ni mogoča izvedba seje z 

osebno navzočimi člani Sveta staršev ali pa ta predstavlja tveganje za zdravje in varnost članov Sveta 

staršev, lahko predsednik Sveta staršev skliče sejo na daljavo. Za sejo na daljavo veljajo določbe tega 

poslovnika, kolikor v tem členu ni drugače določeno. 

(2) O obstoju izrednih okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena ter sklicu in izvedbi seje na daljavo 

odloča predsednik Sveta staršev. V sklicu seje se navede razloge za sklic seje na daljavo, in platformo, 

na kateri bo potekala seja. 

(3) Seja na daljavo je seja, na kateri člani Sveta staršev sodelujejo izven sedeža zavoda s pomočjo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Član Sveta 

staršev mora zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča 

prenos slike in zvoka ali samo zvoka, in da v njegovi okolici v času poteka seje ni motečih elementov. 

Kvaliteta  slike in zvoka ali samo zvoka mora biti taka, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti 

identiteto člana Sveta staršev, ki sodeluje na seji na daljavo.  

(4) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo vsi člani Sveta staršev, ki na seji sodelujejo z 

uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, in navzočnost potrdijo s poimenskim 

izjavljanjem ob začetku seje na daljavo. Udeleženec seje na daljavo z jasno izraženo izjavo sporoči, da 

je sejo zapustil. 

(5) Svet staršev na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. 

Člani Sveta staršev na seji na daljavo glasujejo z uporabo glasovalne naprave, če take naprave ni, pa z 

glasnim in razločnim izrekanjem »za«, »proti« ali »vzdržan«, ali na drug dogovorjen način, iz katerega 

je jasno razvidna volja člana Sveta staršev. 

2. člen 

Ta dopolnitev začne veljati z dnem, ko jo Svet staršev sprejme. 

 

 


