
 
 
 
Številka: 900-429/2020 
Datum:   13. 5. 2020 
 
 
 
Članom Sveta staršev Osnovne šole Koper 
 
 
 

VABILO NA 1. DOPISNO SEJO SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE KOPER  
V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 
 
 
Sklicujem 1. dopisno sejo Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2019/2020, ki se 
bo začela v sredo, 13. 5. 2020, ob 13.30 uri, in končala v petek, 15. 5. 2020, ob 13.30 uri. 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
 
1. Učna gradiva za šolsko leto 2020/2021. 
 

 

Člane Sveta staršev Osnovne šole Koper prosimo, da na osnovi priloženega gradiva in 

glasovnice glasujejo o sklepu 1 tako, da izpolnijo priloženi obrazec glasovnice ter ga 

posredujejo v tajništvo Osnovne šole Koper po e-pošti 

(tajnistvo.oskoper@guest.arnes.si). 

Kot pravočasne se bodo štele glasovnice, ki bodo prispele v tajništvo Osnovne šole Koper, 
po e-pošti od 13. 5. 2020 od 13.30 ure do 15. 5. 2020 do 13.30 ure. 
 
Zaradi možnosti pridobitve več informacij v zvezi z razpisano točko vas lepo vabim, da se mi 
pridružite na neformalnem on-line srečanju preko sistema Zoom, na katerem bosta prisotni 
tudi v. d. ravnateljice in knjižničarka. Dostop do spletnega srečanja je podan v nadaljevanju:  
 
Topic: Neformalni sestanek Sveta staršev OŠ Koper 
Time: May 14, 2020 06:00 PM Europe/Ljubljana 
Zoom Meeting: 
https://us02web.zoom.us/j/8729496047?pwd=WjZqR1NrbXdJbjRNdVlENlhWM2JxUT09 
Meeting ID: 872 949 6047 
Password: 651936 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/8729496047?pwd=WjZqR1NrbXdJbjRNdVlENlhWM2JxUT09


 

 

 
 
 
 
Obenem vam v prilogi posredujemo čistopis veljavnega poslovnika in predlog poslovnika z 
vnešenimi spremembami. Vljudno prosim, da predlog preučite in morebitne komentarje podate 
pisno po e-pošti (tajnistvo.oskoper@guest.arnes.si) do 15. 6. 2020. Osnutek poslovnika z  
morebitnimi dodatnimi komentarji bo Svet staršev obravnaval na svoji naslednji redni seji 
oziroma na dopisni seji, če redna zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa Covid-19 ne bo 
možna.  
 
 
                                                           
 
S spoštljivimi pozdravi, 

                                                                 
                   Mirella Baruca,  
                     predsednica Sveta staršev 
                          Osnovne šole Koper 
Priloge:  

 gradiva 

 glasovnica 
 
Dostaviti po elektronski pošti: 

 naslovnikom 
 
V vednost: 

 strokovni aktivi Osnovne šole Koper 

 svet Osnovne šole Koper 

 arhiv, tu 
 

 

 

mailto:tajnistvo.oskoper@guest.arnes.si

