
 
 
 
 
Številka: 900-31/2021 
Datum:   13. 1. 2021 
 

ZAPISNIK 3. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE KOPER 
V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 
Datum: 5. 1. 2021 do 12. 1. 2021 
 
Datum in ura sklica seje: torek, 5. 1. 2021, ob 15.00 uri 
Datum in ura konca seje in rok za oddajo glasovnic: torek, 12. 1. 2021, ob 15.00 uri 
Potek: glasovnice oddane po e-pošti 
 
Prisotni člani (32/39): 
Miran Vergan, Elvira Nuhanović Kendić, Marina Peroša, Maša Hrastnik, Manon Vračič, 
Magdalena Škrlj Bura, Sara Rožič, Tjaša Vidic (brez glasovnice), Nina Štefe, Tatjana 
Tanacković, Boki Matič, Matjaž Podobnik, Darja Sekulič, Sebastjan Filipčič, Ana Šajn, 
Teja Perenič Mamilovič, Dimitrij Marušič, Andrej Erzetič, Maja Grbac, Urška Jurak, 
Mirella Baruca, Alan Medveš, Efimija Petrova, Doris Lovrečič Skrt, Svetlana Bogatinov, 
David Tomovski, Jasmina Čufurovič, Ksenija Jug, Vesna Knežević, Janja Zorko, Branko 
Kavšek, Aleksandra Emeršič. 
 
Odsotni člani (7/39):  
Vojka Lapajne, Romeo Palčič, Goran Radetič, Nina Ferligoj, Marko Majkić, Helena Oblak, 
Elizabeta Zirnstein. 
 
Za 3. dopisno sejo je bil predlagan naslednji 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) Dopolnitev pravil šolskega reda v času izvajanja pouka na daljavo ter prilogi A 
                in B, ki dopolnjujejo Pravila šolskega reda OŠ Koper, 
 b) Pravila sodelovanja na videokonferencah, ki prav tako dopolnjujejo Pravila 
                šolskega reda OŠ Koper in 
 c) Vzgojno ukrepanje v primeru kršitev pri pouku na daljavo, ki dopolnjujejo 
                dokument Vzgojni postopki in ukrepi ob posameznih kršitvah pravil. 
     

 
Vabilo in gradivo so člani prejeli po elektronski pošti v torek, 5. 1. 2021, glasovnico in 
preglednico z zbranimi komentarji pa v petek, 8. 1. 2021, za oddajo glasovnice do torka, 12. 
1. 2021, do 15.00 ure.  
Ugotavlja se, da je dopisna seja sklepčna.  
 
K TOČKI 1 
 
K prvi točki dnevnega reda so člani Sveta staršev Osnovne šole Koper glasovali na podlagi 
glasovnice o predlogu sklepa. 
Ugotovljeno je bilo, da je prispelo enaintrideset (31) veljavnih glasovnic. 
Izid glasovanja je bil: 28 za, 3 proti.   
 
Skladno s Poslovnikom o delu Sveta staršev Osnovne šole Koper je bil sprejet: 



 

 

 

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. 
 

 
 
Priloga sklepa 3 so zbrani komentarji članov Sveta staršev, ki so prispeli v odrejenem roku. Z 
odpravkom sklepa 3 in prilogo se skladno s pozivom seznani vodstvo šole. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnikar:                 Mirella Baruca, 
Milena Skočir                         predsednica Sveta staršev 
               Osnovne šole Koper 

 

 

Priloga: 

 Zbrani komentarji članov Sveta staršev na gradiva 3. dopisne seje z dne 8. 1. 2021 

(pdf dokument) 


