
 

Številka: 900-1196/2021 
Datum:   20. 9. 2021 
 

Članom sveta staršev 

 

Zadeva: Vabilo na 1. in konstitutivno sejo sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 

2021/2022 

 

Spoštovani člani sveta staršev Osnovne šole Koper! 

 

Vabimo vsa na 1. in konstitutivno sejo sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 

2021/2022, ki bo v ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 17.00, v prostorih Osnovne šole 

Koper, v amfiteatralni dvorani (prvo nadstropje C1 – 02). 

Veselimo se snidenja in vas obenem, skladno z odlokom Vlade RS Slovenije (Uradni list RS, št. 

147/21) naprošamo, da ob vstopu v šolo informatorki izročite izpolnjeno in podpisano izjavo o 

izpolnjevanju pogoja PCT (priloga k vabilu) in upoštevate vsa priporočila glede higienskih 

ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS – Cov -2, razkuževanje rok in nošenje zaščitne 

maske.   

Dnevni red: 

1. konstituiranje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2021/2022 

(koordinator ravnateljica Ingrid Poropat), 

 ugotavljanje in potrditev mandatov predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov 

sveta staršev, 

 izvolitev predsednika sveta staršev, 

2. obravnava in potrditev dnevnega reda (koordinator predsednik sveta staršev), 

3. obravnava Letnega Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne 

šole Koper za šolsko leto 2020/2021 (poročevalki pomočnica ravnateljice Tamara 

Bibalo in ravnateljica Ingrid Poropat), 

4. obravnava Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 

2021/2022 (poročevalka ravnateljica Ingrid Poropat), 

5. uresničevanje vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 

2020/2021 (poročevalka svetovalna delavka Dajana Nedoh),  

6. predstavitev koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci  (poročevalka 

svetovalna delavka Dajana Nedoh), 

7. imenovanje članov v upravni odbor solidarnostnega sklada Osnovne šole 

Koper, 

8. pobude in predlogi. 



Z željo konstruktivnega in partnerskega sodelovanja, vas lepo pozdravljamo in naprošamo za 

zanesljivo udeležbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gradiva: 
 
K 1. TOČKI 

 seznam članov sveta staršev Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022 

 predlog sklepa k 1. točki 
 
K 2. TOČKI 

 vabilo s predlaganim dnevnim redom 

 predlog sklepa k 2. točki 
 
K 3. TOČKI 

 gradivo k 3. točki dnevnega reda (Letno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta 
Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 dobite na spletni strani Osnovne šole 
Koper (http://www.os-kp.si/) od četrtka, 23. 9. 2021 pod rubriko O nas / Svet staršev 
(na levi strani spletnega mesta) 

 predlog sklepa k 3. točki 
 
K 4. TOČKI 

 gradivo k 4. točki dnevnega reda (LDN OŠ Koper za šolsko leto 2021/2022) dobite na 
spletni strani Osnovne šole Koper (http://www.os-kp.si/) od četrtka, 23. 9. 2021 pod 
rubriko O nas / Svet staršev (na levi strani spletnega mesta) 

 predlog sklepa k 4. točki 
 
K 5. TOČKI 

 predlog sklepa k 5. točki 
 
K 6. TOČKI 

 predlog sklepa k 6. točki 
 
K 7. TOČKI 

 predlog sklepa k 7. točki 
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