
Svet staršev Osnovne šole Koper 
Cesta Zore Perello - Godina 1 
6000 Koper 
 
Številka:  900-1190/2020 
Datum:    28. 9. 2020 
 
 

ZAPISNIK 1. REDNE IN KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV 
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2020/2021 

 
1. redna in konstitutivna seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 je 
potekala v ponedeljek, 28. 9. 2020, od 17.00 ure do 20.40 ure  v amfiteatralni dvorani Osnovne 
šole Koper (prvo nadstropje C1 – 02). 
 
Prisotni člani:   Miran Vergan, Elvira Nuhanović Kendić, Vojka Lapajne, Marina Peroša, 

Maša Hrastnik, Magdalena Škrlj Bura, Sara Rožič, Tjaša Vidic, Nina Štefe, 
Goran Radetič, Tatjana Tanacković, Boki Matič, Matjaž Podobnik, Darja 
Sekulič, Ana Šajn, Marko Majkić, Dimitrij Marušič, Andrej Erzetič, Maja 
Grbac, Urška Jurak, Mirella Baruca, Alan Medveš, Efimija Petrova, Doris 
Lovrečič Skrt, Svetlana Bogatinov, David Tomovski, Jasmina Čufurović, 
Tatjana Koblar, Vesna Knežević, Janja Zorko, Branko Kavšek, namesto 
Aleksandre Emeršič - Z. Saška (nečitljiv podpis). 

  
Odsotni člani: Manon Vračič, Romeo Palčič, Nina Ferligoj, Sebastjan Filipčič, Tanja 

Perenič Mamilović, Helena Oblak, Ksenija Jug, Elizabeta Zirnstein, 
Aleksandra Emeršič 

  
Ostali prisotni: Ingrid Poropat, v. d. ravnatelja zavoda, Milena Skočir, tajnica zavoda  

 
Sejo Sveta staršev do izvolitve predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev je 
vodila Ingrid Poropat, v. d. ravnatelja. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet z razširitvijo dnevnega reda, tako da se doda 3. 
točka – Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Koper. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. konstituiranje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 
      (koordinator v. d. ravnatelja Ingrid Poropat), 

 ugotavljanje in potrditev mandatov predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov 
Sveta staršev, 

 izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev, 
2. obravnava in potrditev dnevnega reda (koordinator predsednik Sveta staršev), 
3. poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Koper (koordinator predsednik Sveta staršev), 
4. obravnava Letnega poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole 

Koper za šolsko leto 2019/2020 (poročevalka v. d. ravnatelja Ingrid Poropat), 
5. obravnava Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 

(poročevalka v. d. ravnatelja Ingrid Poropat), 
6. uresničevanje vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020, 
7. pobude in predlogi staršev. 

 
Zapisnik je pisala tajnica, ga. Milena Skočir.  
 
 



 
K TOČKI 1 
 
Ingrid Poropat, v. d. ravnatelja je poimensko prebrala imena predstavnikov staršev 
posameznega oddelka  – priloga 1 (seznam  predstavnikov po oddelkih). 
 
Mandati predstavnikov so potrjeni. 
 
V. d. ravnatelja je pozvala predstavnike vseh oddelčnih skupnosti – članov Sveta staršev, da 
podajo predlog za predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev. 
 
Za predsednika je bila predlagana Mirella Baruca, za namestnika pa Alan Medveš. Oba sta 
kandidaturo sprejela.   
 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.   
 
Po zaključku javnega glasovanja je bil soglasno sprejet 
 

SKLEP 1 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih 
skupnosti – članov Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021.  
 
Za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 je bila 
izvoljena  Mirella Baruca. 
 
Za namestnika predsednika Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 
2020/2021 je bil izvoljen Alan Medveš. 
 

 
Izid glasovanja je: bil: 31 za,  nihče  proti,  vzdržanih ni. 
 
V. d. ravnatelja Ingrid Poropat je predala besedo ga. Mirelli Baruca, predsednici Sveta staršev.  
 
K TOČKI 2 
 
Predsednica je predlagala, da se razširi dnevni red, tako da se doda 3. točka dnevnega reda 
– Poslovnik Sveta staršev. 
 
 

SKLEP 2 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev 
Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 z dne 28. 9. 2020 z razširjenim dnevnim 
redom. 
 

 
Izid glasovanja je bil: 31 za,  nihče  proti,  vzdržanih ni. 
 
K TOČKI 3 
 
Imenuje se delovna skupina, ki pripravi predlog novega Poslovnika Sveta staršev Osnovne 
šole Koper na podlagi vzorca na spletni strani Zveze Aktivov svetov staršev Slovenije  
 



 

SKLEP 3 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje delovno skupino za pripravo Poslovnika 
Sveta staršev Osnovne šole Koper Scuola Elementare Capodistria v sestavi Andrej 
Erzetič, Alan Medveš in Mirella Baruca. Osnutek poslovnika bo pripravljen in poslan 
članom Sveta staršev do 15. 10. 2020, komentarje in pripombe se bo lahko podalo do 
30. 10. 2020 v pisni obliki na e-naslov svet.starsev@os-koper.si. Sprejem čistopisa 
Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Koper Scuola Elementare Capodistria: do 10. 
11. 2020 na dopisni seji. 
 

 
Izid glasovanja je bil: 31 za,  nihče  proti,  vzdržanih ni. 
 
K TOČKI 4 
 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. Poročilo o realizaciji LDN je predstavila Ingrid 
Poropat, v. d. ravnatelja.  
 
Ga. Poropat je povedala, da je bila pripravljena analiza dela na daljavo (več o tem pri točki 5 
tega zapisnika), šola je prejela 40 računalnikov s strani sodišča. 2 učenca sta imela možnost 
opravljati popravni izpit septembra v 3. roku. Zaradi zaprtja šole so odpadle določene 
dejavnosti (mobilnost v okviru projekta Erasmus, prav tako tudi šole v naravi - razen šole v 
naravi za 5. razrede v mesecu januarju, NPZ, kolesarski izpit za učence 5. razreda), ki jih ob 
povratku učencev v šolo ni bilo možno realizirati. Valeta in zaključna prireditev sta bili realizirani 
v drugačni obliki. Opravljanje kolesarskega izpita v septembru že poteka za učence 5. in 6. 
razreda. Večina v LDN načrtovanih dejavnosti pa je bila kljub izrednim razmeram realizirana v 
okviru predvidenega obsega. Letošnje šolsko leto smo pridobili učilnico za delo na prostem. 
Poenoten bo kanal komuniciranja v arnes spletnih učilnicah od 1. do 9. razreda. Aktiv 
matematikov je pripravil računalniško opismenjevanje po vertikali od 1. do 9. razreda. 
 

SKLEP 4 
 
Vodstvo šole pripravi povzetek evalvacije dela na daljavo, ki ga skupaj s celotno analizo 
dela na daljavo posreduje članom Sveta staršev. 
 

 
Izid glasovanja je bil: 31 za,  nihče  proti,  vzdržanih ni. 
 
 

SKLEP 5 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom o realizaciji Letnega 
delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje pozitivno  
mnenje k poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko 
leto 2019/2020.  
 

 
Izid glasovanja je bil: 29 za,  2 vzdržana. 
 
 
 
 
 

mailto:svet.starsev@os-koper.si


K TOČKI 5 
 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. LDN 2020-21 je predstavila Ingrid Poropat, v. 
d. ravnatelja. Tudi v tekočem šolskem letu bo kot enoten aktiven kanal komuniciranja med 
učitelji in otroki preko spletne učilnice Arnes. Aktivnosti bodo potekale skladno z dosedanjo  
vizijo in poslanstvom šole. Strokovni aktivi so pripravili program dela, pri čemer je bil v tem 
šolskem letu na novo ustanovljen aktiv svetovalnih delavcev na šoli. 
 
LDN je bil pripravljen po A-modelu z dopolnitvijo po protokolu na izvajanje B-modela ob 
upoštevanju vseh priporočil sklano z ukrepi za omejevanje širjenja Covid-19. Od 1. 9. je na 
Osnovni šoli zaposlen nov informatik (upokojitev ga. Đeni Plešnik), 2 učitelja matematike, 
učitelj v OPB; prav tako imamo nekaj daljših bolniških odsotnosti, 3 javne delavce za gibalno 
ovirane učence in druge spremljevalce učencev. Pri NPZ bo letos 3. predmet zgodovina. Šolski 
prevozi – urnik je ažurno objavljen na spletu. Letos imamo 969 učencev in 145 zaposlenih. 
Letos septembra je minilo 15 let od ustanovitve šole. Vzpostavljena sta tudi dva dodatna 
programa: bralna in matematična pismenost preko MOK. 
 
Dva projekta še nista potrjena (projekt Erasmus izven učilnic in projekt na področju 
italijanščine). Letos se ne bo izvajala fluorizacija. Spletne učilnice je uporabljala večina 
učiteljev. Predstavniki staršev so pohvalili ga. Bibalo, tudi učitelje angleščine, italijanščine ter 
glasbe. Izražen je bil predlog predstavnika staršev, da vodstvo šole napiše, da so se v lanskem 
šol. letu učenci pripravljali na tekmovanje matematični kenguru, ki pa ga zaradi situacije, 
povezane s Covid-19, ni bilo mogoče izvesti. 
 
 

SKLEP 6 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper v celoti podpira protokol, ki je dostopen na spletni 
strani šole in s katerim bo seznanil predstavnike staršev, s pripisanim opozorilom, da 
učenci pravočasno prihajajo v šolo.  
 

 
Izid glasovanja je bil: 31 za,  nihče vzdržan, nihče proti. 
 

SKLEP 7 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper naslavlja pobudo MOK, da v šol. letu 2020/2021 
oziroma v proračunskem letu 2020/2022 zagotovi sredstva za izvedbo tabora nadarjenih 
v Ajdovščini za osnovne šole v MOK.  
 

 
Izid glasovanja je bil: 30 za, nihče vzdržan, 1 proti. 
 
 

SKLEP 8 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole 
Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu 
Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021. 
 

 
Izid glasovanja je bil: 31 za, vzdržanih ni, nihče proti. 
 
 



K TOČKI 6 
 
Šola je dolžna izdelati vzgojni načrt. Ga. Poropat je na kratko povzela vsebino. Povedala je, 
da je potrebno sprejeti odgovornost za svoja dejanja z uporabo mediacije in medvrstniške 
mediacije. Omenila je tudi, da se letos učenci 6. razredov ne selijo iz matičnih učilnic. 
 
Dva predstavnika sta zapustila sejo. 
 

SKLEP 9 
 
Svet staršev se seznani s poročilom o uresničevanju vzgojnega načrta Osnovne šole 
Koper za šolsko leto 2019/2020. 

 
Izid glasovanja je bil: 29 za, vzdržanih ni, nihče proti. 
 
 
K TOČKI 7 
 
V. d. ravnateljica je prejela nekaj pobud in vprašanj. Na nekatere smo pripravili odgovore, na 
ostala vprašanja in pobude je bilo odgovorjeno na seji, na nekatera vprašanja, postavljena na 
sami seji, pa je v. d. ravnateljica odgovorila sprotno. En predstavnik je zapustil sejo ob 19.41, 
en ob 19.45 in en ob 19.55. Vseh prisotnih staršev je ostalo 26. 
 
 
V nadaljevanju izpostavljamo najpogostejša vprašanja v alinejah:  
 

- Maske – učenci so jih nosili le v skupnih prostorih in v učilnicah, če ni bilo mogoče 
zagotoviti ustrezne razdalje.  

- Roditeljski sestanki so že sedaj planirani ob različnih dnevih in urah. 
- Skladno s posodobitvijo spletne strani šole se bo v čim krajšem času osvežilo tudi  

kontakte učiteljev.   
- Učno snov v času morebitne odsotnosti učencev bo razrednik vzpostavil v okviru mreže 

podpore oziroma komunikacijskega kanala preko spletnih učilnic. 
- Dopolnilni pouk je namenjen tudi učencem, ki so dlje časa odsotni.  
- OŠ Koper ima ustanovljena dva sklada, Solidarnostnega in Razvojnega. Predstavniki 

staršev so bili v Upravni odbor vsakega sklada imenovani v letu 2017 s trajanjem 
mandata do leta 2021.   

- Komisija za kakovost šolske prehrane je imela sestanek v novembru 2019, zaradi 
situacije Covid-19 ni bil možen sestanek v letu 2020. Predstavnica staršev je bila Nina 
Štefe. Komisijo sestavlja vodja kuhinje, vodja šolske prehrane, pomočnica ravnatelja, 
predstavnica staršev in predstavnik učencev, ki ga imenujejo na skupnosti učencev 
šole v septembru za tekoče šolsko leto. 
 

Sejo so v izteku točke zapustili še nekateri predstavniki, tako da Svet staršev ni bil več 
sklepčen (prisotnih je bilo le še 19 predstavnikov). 
 
Strokovni delavci se izobražujejo za delo z učenci, ki imajo diabetes, alergiki. Predstavnica 
staršev je vprašala, kako je z izobraževanjem kadra za delo z učenci, ki imajo srčne težave. V 
zvezi s tem bo v. d. ravnateljica pridobila predlog za udeležbo na takem izobraževanju. 
 
V. d. ravnateljica je še povedala, da je šola s pomočjo donatorjev nabavila kinestetične klopi 
za učence 1. razreda. Za zaključek pa dodala, da je OŠ Koper pridobila naziv »Naj kulturna 
šola« in nagrado za zborovske dosežke. 
 
 



Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                             Mirella Baruca             
Milena Skočir                 predsednica Sveta staršev 
tajnica zavoda               Osnovne šole Koper 


