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Datum:    16. 2. 2022 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2021/2022 

 
  
2. seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2021/2022 je potekala v sredo, 16. 
2. 2022, od 17.30 do 20.05 v amfiteatralni dvorani Osnovne šole Koper (prvo nadstropje C1 – 
02) v hibridni obliko – v živo in prek zoom srečanja. 
 
 
Prisotni člani:  Stela Lidjan - zoom (1.a), Franc Valentin (1.b), Alen Sačić – zoom (1.c), 

Blaž Kastelic (1.d), Nataša Muršec – zoom  (2.b), Vojka Lapajne – zoom 
(2.c), Teja Žnider – zoom (2.d),  Manon Vračič – zoom (3.b), Magdalena 
Škrlj Bura – zoom (3.c),  Izidora Pifka (3.d), Romeo Palčič – zoom (4.a), 
Tjaša Vidic (4.b), Nina Štefe (4.c), Goran Radetič (4.d), Nina Ferligoj (5.a), 
Boki Matič (5.c),  Matjaž Podobnik (5.d),, Darja Sekulič (6.a), Maja Premelč 
Ban – zoom (6.b), Teja Perenič Mamilovič – zoom (6.d), Marko Majkič – 
zoom (6.e), Dimitrij Marušič (7.a), Sara Rožič – zoom (7.b),  Andrej Erzetič 
– zoom (7.c), Maja Grbac (7.d), Urška Jurak – zoom (7.e), Mirella Baruca 
(8.a),  Doris Lovrečič Skrt – zoom (8.d),, David Tomovski – zoom (9.a), 
Jasmina Čufurovič – zoom (9.b), Anita Žibret – zoom (9.c), Vesna 
Knežević – zoom (9.d)  

  
Odsotni člani: Miran Vergan, (2.a),  Dragan Vasić (3.a), Tatjana Tanackovič (5.b), 

Gašper Vinčec (6.c), Alan Medveš (8.b), Violeta Todorovič Novak (8.c),  
Svetlana Bogatinov (8.e) 

  
Ostali prisotni: Ingrid Poropat, ravnateljica, Metka Benedik, vodja prehrane, Milena 

Skočir, tajnica  

 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 
  1. obravnava in potrditev dnevnega reda, 
  2. pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem 
      letu 2020/2021, 
  3. pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper v 
      šolskem letu 2021/2022, 
  4. pregled in potrditev zapisnika 1. izredne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 
      šolskem letu 2021/2022, 
  5. seznanitev z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2021, 
  6. seznanitev z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za 
      leto 2022, 
  7. analiza stanja in poročilo o zadovoljstvu s šolsko prehrano (ga. Metka Benedik,  
      organizatorka šolske prehrane), 
  8. poročanje predstavnikov staršev v Svetu šole, 
  9. pregled realizacije sprejetih sklepov, 



10. pobude in vprašanja staršev (koordinator predsednica Sveta 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 
 
Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
 

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 je bil: 14 ZA prisotnih na 
seji in 18 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
 
K TOČKI 2  
 
Razprave k tej točki dnevnega reda ni bilo. 
 
Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 2 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. seje sveta staršev Osnovne šole 
Koper z dne 24. 5. 2021. 
  

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 14 ZA prisotnih na 
seji in 18 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
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. seje Sveta staršev Osnovne šole 
Koper z dne 27. 9. 2021. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 14 ZA prisotnih na 
seji in 18 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
 



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. izredne seje Sveta staršev 
Osnovne šole Koper z dne 11. 11. 2021. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 14 ZA prisotnih na 
seji in 18 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
 
K TOČKI 5 
 
Predsednica je povabila ravnateljico k besedi.  
 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. Ravnateljica je predstavila poročilo 
Solidarnostnega sklada in Razvojnega sklada za obdobje treh let. Da bi kot šola prišli na 
seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini, je bil 
21. decembra 2021 ustanovljen Šolski sklad. Sklep o ustanovitvi in pravilnik o delovanju so 
prejeli predstavniki v skladu.  Predstavniki staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada so 
Romeo Palčič, Andrej Erzetič in Patricija Koren, ki je tudi predsednica sklada. Po novem bo 
tako lahko kdorkoli doniral željen odstotek dohodnine v Šolski sklad, na spletni strani šole bo 
objavljen obrazec, ki ga bo potrebno izpolniti in do 31.12. 2022 poslati na Finančno upravo 
republike Slovenije (FURS). Tjaša Vidic je predlagala, da bi se pripravilo obrazec in navodila, 
ki bi pomagala prosilcem ob oddaji vloge za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega oziroma 
po novem Šolskega sklada.   
 

Razvojni sklad je bil ustanovljen z namenom, da se iz zbranih sredstev financira dejavnosti, ki 
dosegajo nadpovprečne rezultate s področja razvoja in raziskovanja tako učencev kot 
zaposlenih (npr. udeležba krožka robotika na tekmovanju v tujini, nadstandardna 
izobraževanja strokovnih delavcev ipd.). Ustanovljen je bil leta 2007, prvi sklic pa je bil 
opravljen v letu 2018, ko so bili imenovani sedanji člani, predstavniki staršev: David Tomovski, 
Klara Koren in Mihaela Kosančič. Ker se mandat članom v Razvojnem skladu izteče v 
decembru 2022, bodo septembra 2022 na prvi seji izvoljeni novi člani. Program sklada potrjuje 
Svet zavoda, sredstva vanj pa pritekajo iz naslova donacij in presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Po predlogu predsednice sta pravilnika obeh skladov priložena zapisniku, da se z njima 
seznanijo vsi predstavniki v Svetu staršev.  
 
Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 5  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper 
za leto 2021 in daje pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 
2021. 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 14 ZA prisotnih na 
seji in 18 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 



K TOČKI 6 
 

Predsednica je povabila ravnateljico k besedi.  
 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. Ravnateljica je povedala, da bo septembra 
2022 Svetovalni center postal samostojen javni zavod. Izpostavila je, da je nujna prometna 
ureditev pred šolo, o tem je vodstvo šole poslalo predlog ustanovitelju že lani (2021). Izrisane 
so bile tri letne učilnice, ki naj bi se jih izdelalo iz lesa, kar so predstavniki pohvalili. Obenem 
je dejala, da se bo preuredilo kletne prostore, ki bodo tako postali uporabni za 5 manjših učilnic 
za 15 otrok; tu naj bi potekal individualni pouk, strokovna pomoč, pouk manjših skupin, izbirni 
pouk, interesne dejavnosti in podobno. Ker bo letos potekala tudi prenova OŠ Pier Paolo 
Vergerio z italijanskim učnim jezikom, bo naša šola tem učencem omogočila gostovanje pri 
nas. Nadaljevalo se bo z nabavo kinestetičnih miz. Za elektriko je šola ob enaki ali celo manjši 
porabi elektrike prejela izjemno visok račun zaradi dviga cen na tem področju (za 570% več!). 
 
Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 6  
 
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 je bil: 14 ZA prisotnih na 
seji in 18 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
 
K TOČKI 7 
 
K točki 7 je predsednica povabila gospo Metko Benedik, organizatorko šolske prehrane, k 
besedi. Gospa Benedik je predstavila analizo, hkrati pa podala nekaj rešitev za izboljšave v 
šolski kuhinji – tako za učence kot za zaposlene. V marcu se bo sestala komisija za šolsko 
prehrano. V šolski jedilnici bo postavljena tabla glede jedilnika in pripomb glede tega. 
Predstavitev je priložena zapisniku.  
 
Dimitrij Marušič je podal pripombe staršev razreda, ki ga predstavlja. Vprašal je, ali se 
spremlja, katero hrano se najbolj zavrača. Ravnateljica je potrdila, da je bilo zaradi manka 
zaposlenih v kuhinji v januarju naročena že pripravljena malica, sadje je bilo zaradi covid 
ukrepov premaknjeno v učilnice. Tudi sama je naročena na šolsko kosilo in potrjuje, da je 
dobro. Urška Jurak je vprašala, če so bile pripravljene analize anket o zadovoljstvu s šolsko 
prehrano, ki so jih reševali otroci. Benedikova je predstavila na kratko rezultate, pri čemer je 
pozvala starše, naj otrokom tudi zjutraj, preden gredo od doma, ponudijo zajtrk, saj je večina 
učencev v anketi zapisala, da doma zajtrka ne jedo. Goran Radetič je povedal, da kar nekaj 
staršev oddelka, ki ga predstavlja, razmišlja o odpovedi naročila na prehrano v šoli.  
 

SKLEP 7 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom o šolski prehrani. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 14 ZA prisotnih na 
seji in 18 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 

 
 



K TOČKI 8 
 

Predstavniki staršev v Svetu šole na seji niso poročali. Poročilo je bilo naknadno posredovano 
dne 18. 2. 2022 v e-obliki na e-naslov Sveta staršev in je podano v nadaljevanju.  
 
»Spoštovani, 
v imenu predstavnikov staršev v svetu zavoda OŠ Koper pošiljam naslednje poročilo. 
V šolskem letu 2021/2022 je svet zavoda zasedal na dveh rednih in eni dopisni seji. 
Na 10. redni seji je svet zavoda: 

 obravnaval in sprejel Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Koper za 
šolsko leto 2020/2021,  

 obravnaval in sprejel Letni delovni načrt OŠ Koper za šolsko leto 2021/2022 ter 
 potrdil Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta na OŠ Koper v šolskem letu 

2020/2021 

Na 4. dopisni seji z dne 21. 12. 2021 je svet zavoda ustanovil šolski sklad OŠ Koper. 
 
Izvedla se je tudi 11. redna seja sveta zavoda 17. 2. 2022, poročilo katere bomo podali na 
naslednjem sestanku sveta staršev in z veseljem odgovorili na morebitna vprašanja članov 
sveta staršev. 
 
Hvala in lep pozdrav. 
Alan Medveš« 
 
 
K TOČKI 9 
 
Iz pregleda realizacije sklepov, ki je bil predstavnikom poslan kot gradivo, izhaja, da so bili vsi 
sklepi realizirani. Tjaša Vidic se je za poslano gradivo zahvalila. Pri tej točki so trije člani 
zapustili sejo. 
  
 
K TOČKI 10 
 
Prejeli smo pobude in vprašanja staršev, ki so bila posredovana vodstvu šole. Na vsa 
vprašanja je ravnateljica odgovorila neposredno predstavnikom, ki so vprašanja poslali, pisno 
pred sejo in na sami seji. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.05. 
 
 
Zapisala:                       Mirella Baruca  
Milena Skočir                            Predsednica Sveta staršev  
                                          Osnovne šole Koper   
 


