
 
 

GLASOVNICA za SKLEP 2 
2. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper 

z dne 09. 12. 2020 do 14. 12. 2020 

 
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 2.  

 
Obrazložitev predloga sklepa 2: 

 
Na osnovi poziva v. d. ravnateljice Ingrid Poropat z dne 9. 12. 2020 v e-obliki, naslovljenega na Svet 
staršev Osnovne šole Koper, k podaji mnenja na dokument »Šolska pravila za poučevanje na daljavo – 
dopolnitev pravil šolskega reda OŠ Koper«, je predsednica Sveta staršev OŠ Koper zaradi izjemnih 
razmer, ki ne dopuščajo sklica redne ali izredne seje, istega dne sklicala 2. dopisno sejo Sveta staršev 
OŠ Koper v trajanju od 9. 12. 2020 od 13.10 ure do 14. 12. 2020 do 13.10 ure s predlaganim dnevnim 
redom: Podaja mnenja Sveta staršev Osnovne šole Koper na »Šolska pravila za poučevanje na daljavo 
– dopolnitev Pravil šolskega reda OŠ Koper«.   
 
Na osnovi izkušenj iz prvega vala pandemije, ki je letos marca zajela svet, in na osnovi drugega vala, 
zaradi katerega poteka pouk na daljavo za vse osnovnošolce v Sloveniji od 12. novembra 2020, je 
vodstvo pripravilo dokument »Šolska pravila za poučevanje na daljavo kot dopolnitev pravil šolskega 
reda OŠ Koper«. Namen pravil je natančna določitev orodij in načina uporabe orodij (aplikacij), ki jih 
šola uporablja za poučevanje na daljavo, pravila lepega vedenja in bontona pri učenju na daljavo, način 
zagotavljanja varnosti osebnih podatkov udeležencev poučevanja na daljavo in navodila za varno 
uporabo orodij za poučevanje na daljavo.  
 
Predsednica je pisno pozvala predstavnike k podaji komentarjev in dopolnitev na priloženi dokument. 
Rok za odzive je bil skladno z zakonsko določitvijo trajanja dopisne seje razmeroma kratek, in sicer od 
srede, 9. 12. 2020, od 13.10 ure, do četrtka, 10. 12. 2020, do 10. ure. Drugi del dopisne seje, namenjen 
glasovanju,  pa traja s popravkom zaradi vmesnega zbiranja komentarjev in priprave gradiva od četrtka, 
10. 12. 2020, od 14.30, do ponedeljka, 14. 12. 2020, do 14.30. Na poziv se je odzvalo 20 članov Sveta 
staršev OŠ Koper. Njihovi komentarji so zbrani v preglednici, ki je priloga tega sklepa.  
 
Na osnovi prejetih odzivov, v katerih predstavniki opozarjajo na neskladnost vsebine z obstoječo 
zakonodajo, nedoločljivimi termini, pomanjkljivimi zapisi ter na vsebino, ki pred sprejetjem v obliko 
pravnega akta zahteva odgovore na vprašanja, predsednica predlaga naslednji sklep št. 2:  
 
Predlog sklepa št. 2: 
 

SKLEP 2:  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se je seznanil s “Šolskimi pravili za poučevanje na daljavo – 
dopolnitev pravil šolskega reda OŠ Koper” in po preučitvi dokumenta je na pripravljeno vsebino 
podal pripombe zaradi neskladnosti vsebine z obstoječo zakonodajo, nedoločljivimi termini in 
pomanjkljivimi zapisi, ki odpirajo nova vprašanja, kar za pravni akt ni dopustno. Zaradi 
navedenih razlogov Svet staršev dokumentu v taki obliki ne daje pozitivnega mnenja in poziva 
vodstvo šole k dopolnitvi in smiselnemu upoštevanju priloženih komentarjev predstavnikov 
staršev. Svet staršev se bo ponovno opredelil do dokumenta po sprejetju vsebinske dopolnitve 
s strani vodstva šole.   

 
 (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 podaljšan do ponedeljka, 14. 12. 2020, do 14.30 
ure.  


