
 
 
 
Številka: 900-1547/2021 
Datum:   25. 11. 2021 

 

ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV 
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2021/2022 

 
Prva izredna seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2021/2022 je potekala v 
četrtek, 11. novembra 2021, od 19.00 do 20.40 v obliki zoom srečanja.  
 
Prisotni člani:   Franc Valentin (1.b), Alen Sačič (1.c), Blaž Kastelic (1.d), Miran Vergan (2.a),  

Nataša Muršec (2.b), Vojka Lapajne (2.c), Teja Žnider (2.d), Dragan Vasić (3.a), 

Manon Vračič (3.b), Izidora Pifka (3.c), Romeo Palčič (4.a), Tjaša Vidic (4.b), Nina 

Štefe (4.c), Goran Radetič (4.d), Nina Ferligoj (5.a), Tatjana Tanacković (5.b), Boki 

Matič (5.c), Matjaž Podobnik (5.d), Darja Sekulić (6.a), Maja Premelč Ban (6.b), 

Teja Perenič Mamilovič (6.d), Marko Majkič (6.e), Dimitrij Marušič (7.a), Sara 

Rožič (7.b), Andrej Erzetič (7.c), Maja Grbac (7.d), Urška Jurak (7.e), Mirella 

Baruca (8.a), Alan Medveš (8.b), Violeta Todorovič Novak (8.c), Doris Lovrečič Skrt 

(8.d), Svetlana Bogatinov (8.e), David Tomovski (9.a), Stella Lidjan (1.a), 

Magdalena Škrlj Bura (3.c), Gašper Vinčec (6.c), Jasmina Ćufurovič (9.b), Anita 

Žibret (9.c), Vesna Kneževič (9.d) 

Ostali prisotni: Ingrid Poropat, ravnateljica zavoda  

 

  

  

 
Predlagani dnevni red z eno točko »Izmenjava stališč ob uvedbi obveznega samotestiranja 
otrok v vzgojnoizobraževalnih zavodih in obveznega nošenja mask za vse učence ves čas 
pouka in oblikovanje predloga načina reševanja obravnavane tematike v nadaljnjo obravnavo 
Svetu zavoda šole« je bil sprejet.  
 
Zapisnik je zapisala predsednica Sveta staršev, Mirella Baruca.  
 
Predstavniki staršev smo pred izredno sejo pridobili vprašanja in komentarje staršev po 
oddelkih in jih zbrane naslovili na vodstvo šole za pridobitev dodatnih informacij s strani 
resornega ministrstva v zvezi s sprejetimi novimi ukrepi glede uvedbe samotestiranja učencev 
v šoli. Ravnateljica je odgovore na nabor vprašanj posredovala v pisni obliki Svetu staršev, 
predstavniki pa svojim oddelkom.  
 
Na izredni seji je ravnateljica staršem predstavila dogajanje v zvezi z upoštevanjem ukrepov 
zoper širjenje bolezni COVID-19. Predstavnike Sveta staršev je seznanila tudi z vsebino 
okrožnic resornega ministrstva in vsebino srečanj, ki so jih ravnatelji vseh slovenskih osnovnih 
šol v ZOOM okolju imeli s predstavniki ministrstva za izobraževanje, ministrstva za zdravje in 
NIJZ, v zvezi z uvedbo samotestiranja učencev v šoli.  



 
 
Po daljši razpravi k tej točki ni bil sprejet sklep, predsednica Sveta staršev se je ob zaključku 
zahvalila ravnateljici za čas in podrobno razlago v zvezi z ukrepi in predstavnikom Sveta 
staršev za konstruktivno izmenjavo stališč.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

 
 
                                                              

   
 
 
Mirella Baruca, l.r., 

                       predsednica Sveta staršev 
         Osnovne šole Koper 
      

 
 
 
V vednost: 

- Svet Osnovne šole Koper 
- arhiv, tu           


