
 
 
 
 

 
GLASOVNICA za SKLEP 3 

3. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper 
z dne 5. 1. 2021 do 12. 1. 2021 

 
 
na podlagi 4. in 15. člena Poslovnika Sveta staršev OŠ Koper člani Sveta staršev Osnovne 
šole Koper sprejemajo pod 1. točko dnevnega reda zapisani predlog sklepa 3.  
 
 
Obrazložitev predloga sklepa 3: 
 
 
Vodstvo je dne 9. 12. 2020 pozvalo Svet staršev, da poda mnenje na dokument »Šolska pravila 
za poučevanje na daljavo kot dopolnitev pravil šolskega reda OŠ Koper«. Na svoji 2. dopisni 
seji, ki je potekala od 9. do 14. decembra 2020, je Svet staršev sprejel sklep št. 2, s katerim ni 
podal pozitivnega mnenja dokumentu in pozval vodstvo šole k dopolnitvi in smiselnemu 
upoštevanju priloženih komentarjev predstavnikov staršev.  
 
Ravnateljica oz. tedaj v vlogi vršilke dolžnosti ravnateljice Ingrid Poropat je dne 21. 12. 2020 
pisno v e-obliki pozvala Svet staršev Osnovne šole Koper k podaji mnenja na 
dokumente »Dopolnitev pravil šolskega reda v času izvajanja pouka na daljavo« ter »prilogi A 
in B«, »Pravila sodelovanja na videokonferencah« in »Vzgojno ukrepanje v primeru kršitev pri 
pouku na daljavo«. 
 
Predsednica Sveta staršev OŠ Koper je zaradi trenutnih razmer znova sklicala dopisno sejo. 
3. dopisna seja Sveta staršev OŠ Koper traja od 5. 1. 2021 od 15.00 ure do 12. 1. 2021 do 
15.00 ure s predlaganim dnevnim redom:  
 

1. Podaja mnenja Sveta staršev Osnovne šole Koper na dokumente, ki zaradi 
spremenjenih pogojev dela dopolnjujejo že sprejete in objavljene pravne akte na 
spletni strani šole, in sicer: 

 Dopolnitev pravil šolskega reda v času izvajanja pouka na daljavo ter 
prilogi A in B, ki dopolnjujejo Pravila šolskega reda OŠ Koper,  

 Pravila sodelovanja na videokonferencah, ki prav tako dopolnjujejo Pravila 
šolskega reda OŠ Koper in 

 Vzgojno ukrepanje v primeru kršitev pri pouku na daljavo, ki dopolnjujejo 
dokument Vzgojni postopki in ukrepi ob posameznih kršitvah pravil. 

 
Predstavniki Sveta staršev so bili pozvani k podaji mnenj na priložene dokumente. Rok za 
odzive je trajal od srede, 5. 1. 2021, od 15. ure, do petka, 8. 1. 2021, do 10. ure. Drugi del 
dopisne seje, namenjen glasovanju,  pa traja od petka, 8. 1. 2021, od 15.00, do torka, 12. 1. 
2021, do 15.00. Na poziv se je odzvalo 6 članov Sveta staršev OŠ Koper. Njihovi komentarji 
so zbrani v preglednici, ki je priloga tega sklepa.  
 
Na osnovi poziva ravnateljice in prejetih odzivov predstavnikov staršev se predlaga naslednji 
sklep:  
 
Predlog sklepa št. 3: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SKLEP 3:  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se je seznanil z dokumenti  »Dopolnitev pravil 
šolskega reda v času izvajanja pouka na daljavo« ter »prilogi A in B«, ki dopolnjujejo 
Pravila šolskega reda OŠ Koper; »Pravila sodelovanja na videokonferencah«, ki prav 
tako dopolnjujejo Pravila šolskega reda OŠ Koper,  in »Vzgojno ukrepanje v primeru 
kršitev pri pouku na daljavo«, ki dopolnjujejo dokument Vzgojni postopki in ukrepi ob 
posameznih kršitvah pravil.   
 
Po preučitvi so bili podani komentarji (v prilogi tega sklepa), ki jih je potrebno 
obravnavati (in upoštevati) pred objavo dokumentov. Zato Svet staršev omenjenim 
dokumentom ne daje pozitivnega mnenja.  
 
Svet staršev predlaga ustanovitev mešane delovne skupine (v sestavi predstavniki 
Sveta staršev in predstavniki šole) z nalogo uskladitve obravnavanih dokumentov.  

 
 (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. Rok za oddajo je torek, 12. 1. 2021, do 15. ure.  

mailto:tajnistvo.oskoper@guest.arnes.si

