
 

 

Svet staršev Osnovne šole Koper 
Cesta Zore Perello - Godina 1 
6000 Koper 

 
 

Številka:  900-149/2021 
Datum:    17. 2. 2021 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2020/2021 

 
  
2. seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 je potekala v sredo, 17. 
2. 2021, od 17.30 ure do 20.50 ure v amfiteatralni dvorani Osnovne šole Koper (prvo 
nadstropje C1 – 02). 
 

Prisotni člani:  Elvira Nuhanovič Kendič, Vojka Lapajne, Marina Peroša, Manon Vračič, 
Magdalena Škrlj Bura, Sara Rožič, Romeo Palčič, Tjaša Vidic, Nina Štefe, 
Nina Ferligoj, Tatjana Tanackovič, Matjaž Podobnik, Darja Sekulič, Ana 
Šajn, Teja Perenič Mamilovič, Marko Majkič, Andrej Erzetič, Maja Grbac, 
Urška Jurak, Mirella Baruca, Alan Medveš, Doris Lovrečič Skrt, Jasmina 
Čufurovič, Janja Zorko, Branko Kavšek  

Odsotni člani: Miran Vergan, Maša Hrastnik, Goran Radetič, Boki Matič, Sebastjan 
Filipčič, Dimitrij Marušič, Helena Oblak, Efimija Petrova, Svetlana 
Bogatinov, David Tomovski, Ksenija Jug, Vesna Kneževič, Elizabeta 
Zirnstein, Aleksandra Emeršič 

Ostali prisotni: Ingrid Poropat, ravnateljica, Tea Hlaj, računovodja, Milena Skočir, tajnica  

 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 
  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda, 
  2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem 
      letu 2020/2021, 
  3. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper v 
      šolskem letu 2020/2021, 
  4. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 
      šolskem letu 2020/2021, 
  5. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 
      šolskem letu 2020/2021, 
  6. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 
      šolskem letu 2020/2021, 
  7. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 
      šolskem letu 2020/2021, 
  8. Seznanitev z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2020, 
  9. Evalvacija pouka na daljavo, 
10. Seznanitev z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za 
      leto 2021, 
11. Pobude in vprašanja staršev. 
 
Zapisnik je pisala tajnica Milena Skočir. 
 



 

 

Sejo je vodila predsednica ga. Mirella Baruca. Ugotovila je, da je Svet staršev OŠ Koper 
sklepčen. 
 
 
K TOČKI 1 
 
Ga. Tjaša Vidic je predlagala razširitev dnevnega reda kot izhaja iz prilog, ki so bile 
predstavnikom Sveta staršev posredovane pred 2. sejo Sveta staršev. Predlagani sta bili dve 
dodatni točki, in sicer: ”Razprava glede neobstoja sklepa o samostojni pobudi predsednice 
Sveta staršev glede povezovanja z drugimi OŠ v Obalno-kraški regiji, ker o povezovanju 
ODLOČA Svet staršev in ne predsednik ali podpredsednik, prav tako tudi ne vodstvo šole” in 
”Sklepi glede upoštevanja določb Poslovnika Sveta staršev OŠ Koper, z dne 13.11.2020”.  
 
Predsednica je odprla razpravo o predlagani razširitvi dnevnega reda. V razpravi so sodelovali 
Tjaša Vidic, Alan Medveš, Tatjana Tanackovič, Andrej Erzetič, Marina Peroša, Urška Jurak, 
Nina Ferligoj, Mirella Baruca, Doris Lovrečič, Branko Kavšek, Romeo Palčič in Marko Majkič. 
Ga. Vidic je pojasnila svoj predlog. Stališča ge. Vidic sta podprla g. Erzetič in ga. Peroša. Ostali 
sodelujoči v razpravi so navajali razloge in interpretacijo poslovniških določil, s katerimi so 
ocenili, da predlagana razširitev ni utemeljena, ker je odločitev Sveta staršev OŠ Koper o 
povezovanju predsednice Sveta staršev OŠ Koper z drugimi predsedniki Svetov staršev 
osnovnih šol Obalno-kraške regije implicitno podana s sprejemom sklepa, ki potrjuje vsebino 
poziva. K drugi predlagani točki pa je bilo pojasnjeno, da so bili vsi sprejeti sklepi Sveta staršev 
do sedaj realizirani, z izjemo sklepa št. 7, ki je bil sprejet na prvi redni in konstitutivni seji Sveta 
staršev Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2020. Sklep, ki glasi: ”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.”, bo izvršen do naslednje redne seje.  
 
Po zaključeni razpravi je predsednica sveta dala predlog razširitve dnevnega reda na 
glasovanje. Glasovalo se je o vsakem predlogu posebej. 
 
Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok.  
 
Predlog pod zaporedno številko 1 iz priloge ni bil izglasovan. Izid glasovanja: 5 ZA, 17 PROTI, 
vzdržanih ni bilo. 
 
Predlog pod zaporedno številko 2 iz priloge ni bil izglasovan. Izid glasovanja: 5 ZA, 16 PROTI, 
1 VZDRŽAN. 
 
Glede na izid glasovanja se predloga ge. Vidic nista uvrstila na dnevni red 2. redne seje Sveta 
staršev OŠ Koper. 
 

 

SKLEP 1 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev 
Osnovne šole Koper. 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 19 ZA, 2 PROTI, 1 
VZDRŽAN. 
 
 
K TOČKI 2  
 
Predsednica Sveta staršev je odprla razpravo o predlogu zapisnika. V razpravi je ga. Vidic 
podala pripombe na zapisnik. G. Erzetič pa je podal predlog glede točke Vprašanja in odgovori. 



 

 

 
Po zaključeni razpravi in podanih pojasnilih je predsednica predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 2 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. seje sveta staršev Osnovne šole 
Koper z dne 28. 9. 2020. 
  

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 25 ZA, NIHČE PROTI, 
VZDRŽANIH NI.  
 
K TOČKI 3 
 
Razprave k tej točki dnevnega reda ni bilo. 
 
Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 3 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev 
Osnovne šole Koper z dne 7. 10. 2020. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 25 ZA, NIHČE PROTI, 
VZDRŽANIH NI. 
 
 
K TOČKI 4 
 
Razprave k tej točki dnevnega reda ni bilo. 
 
Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 4 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev 
Osnovne šole Koper z dne 10.11.2020 do 12.11.2020. 

 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 25 ZA, NIHČE PROTI, 
VZDRŽANIH NI.  
 
 
K TOČKI 5 
 
Razprave k tej točki dnevnega reda ni bilo. 
 
Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 5 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev 
Osnovne šole Koper z dne 9.12.2020 do 14.12.2020. 
 

 



 

 

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 25 ZA, NIHČE PROTI, 
VZDRŽANIH NI.  
 
 
K TOČKI 6 

 
Predsednica Sveta staršev je odprla razpravo o predlogu zapisnika. V okviru razprave je bil 
podan predlog, da se v komunikaciji uporablja uraden e-naslov Sveta staršev.  
 
Po zaključeni razpravi in podanih pojasnilih je predsednica predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 6 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. dopisne seje Sveta staršev 
Osnovne šole Koper z dne 5.1.2021 do 12.1.2021. 

 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 24 za, nihče proti, 1 
vzdržan.  
 
 
K TOČKI 7 
 
Predsednica je odprla razpravo.  
 
Ga.Tjaša Vidic je opozorila na, po njeni oceni, nepravilno postopanje za 4. dopisno sejo. Po 
njenem prepričanju Svet staršev po poslovniku odloča o tem, ali se predsednica lahko 
povezuje, na kakšen način se povezovanje zgodi in s kom se povezovanje vzpostavi. Navedla 
je poslovniško določilo, ki pravi, da predsednik opravlja druge naloge, za katere ga zadolži 
Svet staršev. Dodala je, da glede pobude predsednice, ki je imela za rezultat poziv 
predsedniku Vlade RS, Svet staršev ni predhodno razpravljal ne po vsebini in ne glede 
postopkovnih pravil, kar po njenem mnenju predstavlja nepravilno delovanje organa, ki je v 
svoji naravi kolektiven.  
 
G. Alan Medveš je pojasnil, da je poslovnik potrebno brati kot celoto in ga kot takega 
interpretirati. Interpretacija posamične določbe pa lahko privede do nekonsistentnega 
razumevanja nalog, obveznosti in pravic deležnikov. Predsednik lahko daje pobude in opravlja 
druge naloge, skladno s poslovnikom, je opozoril.  Na to tolmačenje je ga. Vidic povedala, da 
v poslovniku (3. alineja 1. odstavka 9. člena) ne piše, da daje pobude in mnenja, ampak da 
pobude in mnenja podpisuje. In ponovno izpostavila, da opravlja druge naloge, za katere ga 
zadolži Svet staršev OŠ Koper ter da predlagano tolmačenje poslovnika, ki ga je navedel g. 
Medveš, dopušča preširoko interpretacijo pooblastil predsednika Sveta staršev OŠ Koper, z 
navedbo bojazni, da bo ta konkretni primer privedel do morebitnih številnih pobud (s strani ene 
osebe, to je predsednika Sveta staršev OŠ Koper), ki ne bodo imele predhodne potrditve 
(odločitve) v kolektivnem organu. Temu stališču je repliciral g. Medveš, ki je ponovil svoje 
prejšnje stališče, da gre razumeti poslovnik kot celoto, ne zgolj določbo po določbi. Saj 
interpretacija določb posamično lahko pomeni precej ozko interpretacijo in birokratizacijo 
delovanja Sveta staršev.  
 
Ga. Nina Ferligoj je poudarila, da v primeru povezovanja predsednikov Svetov staršev Obalno-
kraške regije pred sprejetjem formalnega sklepa, s katerim je bila potrjeno, da se lahko 
predsednica Sveta staršev OŠ Koper pod skupni Poziv k normalizaciji šolanja v osnovnih šolah 
tudi podpiše, ni šlo in niti ni moglo iti za kršitev ter da je bilo kvečjemu povezovanje potrebno, 
da se je sploh ugotovila volja za sodelovanje pri tovrstnem dejanju.  
 



 

 

G. Marko Majkič je pohvalil predsednico glede pobude. Pridružili so se tudi drugi predstavniki. 
Predsednica se je zahvalila in povedala, da je od drugih predsednikov svetov staršev v 
Obalno-kraški regiji prejela pohvalo glede delovanja in aktov Sveta staršev Osnovne šole 
Koper, tudi glede poslovnika in italijanskega prevoda poslovnika, ki ga je pripravil g. Medveš, 
za kar mu gre posebna pohvala. Tudi g. Andrej Erzetič je pohvalil predsednico in izjavil, da se 
trudi. 
 
Po zaključeni razpravi in podanih pojasnilih je predsednica predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 7 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 4. dopisne seje Sveta staršev 
Osnovne šole Koper z dne 2.2.2021 do 5.2.2021. 

 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 23 ZA, NIHČE PROTI, 2 
VZDRŽANA.  

 
 
K TOČKI 8 

 
Predsednica je povabila ravnateljico k besedi.  
 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. Ravnateljica je na kratko povzela vsebino. 
Razprave po predstavitvi ni bilo. 
 
Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 8  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper 
za leto 2020 in daje pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 
2020. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 25 ZA, NIHČE PROTI, 
VZDRŽANIH NI.  
 
 
K TOČKI 9 
 
Predsednica je povabila ravnateljico k besedi. 
 
Ravnateljica je predstavila potek pouka na daljavo od začetka šolskega leta 2020/2021. Med 
drugim je tudi povedala, da skladno z okrožnico MIZŠ, tudi v C-modelu ravnatelji niso imeli 
možnosti odločati, kdo se vrne v šole.  
 
Predsednica je odprla razpravo. V razpravi je ga. Tatjana Tanackovič opozorila glede 
neodzivnosti pri izbirnih predmetih tudi s strani učiteljev. Ravnateljica je obrazložila, da je to 
bilo njeno navodilo do konca tedna (do 19. 2. 2021). Ravnateljica je povedala, da so 
pripravljene delavnice za vzdržljivost, prijavnice so še vedno dostopne na spletni strani, zato 
so predstavniki oddelkov zaprošeni, da o tem opomnijo starše. Predstavljeno gradivo bo 
poslano članom Sveta staršev.  
 
Dva predstavnika sta pred zaključkom te točke zapustila sejo. 



 

 

 
Po razpravi je predsednica je predlagala naslednja sklepa: 
 

SKLEP 9 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo evalvacije pouka na 
daljavo. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 23 ZA, NIHČE PROTI, 
VZDRŽANIH NI.  
 

SKLEP 10 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z dopolnitvijo Pravil šolskega reda in 
vzgojnim načrtom s prilogami, objavljenimi 15. 2. 2021 pod rubriko Svet staršev. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 21 ZA, NIHČE PROTI, 
VZDRŽANIH NI.  
 
 
K TOČKI 10 
 
Predsednica je povabila ravnateljico k besedi. 
 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. Ravnateljica je vsebino na kratko povzela. 
Poskusno naj bi uvedli dežurstvo z učitelji in nato učenci, evalvacija bi bila opravljena po 
počitnicah. Omenila je projekt Inovativna učna okolja, v katerem sodeluje razvojna skupina 10 
strokovnih delavcev in ravnateljica. Omenila je investicije ter povedala, da smo v času dela na 
daljavo kuhali tudi za dijake in druge zunanje naročnike. 
 
V razpravi je bilo opomnjeno, da se popravi število učencev 1. d oddelka. Ravnateljico in 
kolektiv so za opravljeno delo starši pohvalili. 
 
Po zaključeni razpravi je predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 11  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim 
načrtom Osnovne šole Koper za leto 2021 in daje pozitivno mnenje k Letnemu programu 
dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2021. 

 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja: 21 ZA, NIHČE PROTI, 
VZDRŽANIH NI.  
 
 
K TOČKI 11 
 
Ena predstavnica je zapustila sejo. 
 
Predsednica Sveta staršev je prejela pobude in vprašanja v roku. Staršem bodo odgovori na 
vprašanja posredovani po e-pošti, skupaj s predstavljenim gradivom k točki 9 tega zapisnika.  
 



 

 

Ravnateljica je starše seznanila glede opomnika učiteljice Podgajski in neopravljene vpisane 
snovi v zvezkih fizike. Učiteljica je učencem naročila, da vse opravijo do konca počitnic. 
 
Ravnateljica je opozorila glede nevarnosti igrice na TIC TOC-u, vsi starši bodo prejeli pisna 

obvestila s strani svetovalne službe. 

Na seji je ostalo še 13 predstavnikov. 

G. Branko Kavšek je pohvalil vse na šoli, vključno z ravnateljico. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                       Mirella Baruca  
Milena Skočir                            Predsednica Sveta staršev  
                                          Osnovne šole Koper 

      

   

 


