
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 900-3/2021 
Datum:   5. 1. 2021 
 

Članom Sveta staršev Osnovne šole Koper 

 

 

 

Zadeva:   Vabilo na 3. dopisno sejo Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem                 

  letu 2020/2021 

 
 
Spoštovani člani Sveta staršev Osnovne šole Koper,  
 
na podlagi 4. in 15. člena Poslovnika Sveta staršev OŠ Koper sklicujem 3. dopisno sejo Sveta 
staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021, ki se bo začela v torek, 5. 1. 2021, ob 
15.00 uri, in končala v torek, 12. 1. 2021, ob 15.00 uri.  
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

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: 

a) Šolska pravila za poučevanje na daljavo ter prilogi A in B, ki dopolnjujejo 
Pravila šolskega reda OŠ Koper,  

b) Pravila obnašanja na videokonferencah, ki prav tako dopolnjujejo Pravila 
šolskega reda OŠ Koper in 

c) Vzgojno ukrepanje v primeru kršitve pravil, ki je priloga k dokumentu Vzgojni 
postopki in ukrepi ob posameznih kršitvah pravil 

 
 
V navedenem času vas vljudno prosim, da:  

- vse priložene navedene dokumente v alinejah a, b in c pregledate in podate 
morebitne dopolnitve do petka, 8. 1. 2021, do 10. ure, na e-naslova: 
svet.starsev@os-koper.si in v vednost na mirellca.baruca@gmail.com. Če se z 
vsebino strinjate, mi to, prosim, napišite ("Z vsebino se strinjam"); 

- na osnovi zbranih komentarjev vam bom v petek, 8. 1. 2021, do 15.00 ure 
posredovala preglednico vseh vaših prispelih odgovorov in glasovnico z besedilom 
sklepa št. 3; 

- od petka, 8. 1. 2021, od 15.00 ure, do torka, 12. 1. 2021, do 15.00 ure bo potekalo 
glasovanje.  

 
 



 

  

 
 
 
Kot pravočasne se bodo štele glasovnice, ki bodo prispele na elektronski naslov tajništva šole 
tajnistvo.oskoper@guest.arnes.si od petka, 8. 1. 2021, od 15.00 ure do torka, 12. 1. 2021, 
do 15.00 ure.  
 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje. Za dodatna pojasnila sem na voljo prek gsm številke 
051/309-061. 
 
 
Spoštljiv pozdrav. 
 
 
                                                              

   
 
 
Mirella Baruca,  

                       predsednica Sveta staršev 
         Osnovne šole Koper 
      

 
Priloge:  

- E-sporočilo ravnateljice Ingrid Poropat (tedaj v. d. ravnateljice) z zaprosilom za 
podajo mnenja z dne 21. 12. 2020  

- Šolska pravila za poučevanje na daljavo ter prilogi A in B, ki dopolnjujejo Pravila 
šolskega reda OŠ Koper,  

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

- Vzgojno ukrepanje v primeru kršitve pravil, ki so priloga k dokumentu Vzgojni 
postopki in ukrepi ob posameznih kršitvah pravil 

- Glasovnica in preglednica prejetih odgovorov (bosta poslani naknadno v petek, 8. 
1. 2021, do 15. ure) 

 
V vednost: 

- Vodstvo in tajništvo Osnovne šole Koper 
- arhiv, tu           
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