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

 
 

Številka:  900-404/2019 
Datum:    20. 2. 2019 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2018/2019 

 
 
2. seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2018/2019 je potekala v sredo, 20. 
2. 2019, od 18.30 ure do 20.45 ure v amfiteatralni dvorani Osnovne šole Koper (prvo 
nadstropje C1 – 02). 
 
 
Prisotni člani:  Romeo Palčič, Tjaša Vidic, Ana Vranjac, Goran Radetič, Nina Ferligoj, 

Petra Gunjač, Irena Furlanič, Darija Lukić, nam. Damjana Janežiča 
Moira Morgan, nam. Maje Premelč Ban Teja Perenič Mamilovič, 
Dimitrij Marušič, Helena Oblak, Lina Kaldana, Marko Pribac, Urška 
Jurak, Mirella Baruca, Doris Lovrečič Skrt, David Tomovski, Alen 
Miloševič, Janja Zorko, Ksenija Pehlić, Ana Rabak, Karin Marc 
Bratina, Nina Štefe, Sonja Belac, Miran Purgar, Marjana Gruber, 
Mellors Baškovič 

  
Odsotni člani: Damjan Janežič, Sebastjan Filipčič, Maja Premelč Ban, Rebeka 

Lampe, Alan Medveš, Vojka Lapajne, Jolanda Lilek, Klara Koren, 
Vesna Kneževič, Goran Malenić, Dragan Šumanski, Katjuša Božič 

  
Ostali prisotni: Anton Baloh, ravnatelj, Niti Krota Bagari, pom. ravnatelja, Tanja 

Rupert, pom. ravnatelja, 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 2018/2019, 
3. seznanitev s Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2018,  
4. seznanitev z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper 

za leto 2019,  
5. sprememba cenika prehrane in šolskih storitev,  
6. pobude in predlogi staršev, 

       7.   razno – informacija o vpisu v 1. razred v šolskem letu 2019/2020. 
 
 
Zapisnik je pisala tajnica Milena Skočir. 
 
 
K TOČKI 1 
 
Sejo je vodil predsednik g. Mellors Baškovič. Ugotovil je, da je Svet staršev OŠ Koper 
sklepčen. 
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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: 28 za,  nihče  proti,  
vzdržanih ni. 
 
 
K TOČKI 2 
 
Zapisnik 1. seje Sveta staršev se potrdi kot podano. 
 
Posredovali smo informacijo predstavnikom oddelkov (le ti pa staršem), da ima šola možnost 
staršem oz. skrbnikom elektronsko posredovati račun oz. položnico.  
 
Šola se zahvaljuje ga. Doris Lovrečič Skrt za ponujeno pripravljenost in pomoč ter aktivno 
sodelovanje z računovodstvom šole (z ga. Islamovič Štravs) pri realizaciji te možnosti. 
 

SKLEP 2 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. seje sveta staršev Osnovne šole 
Koper z dne 26. 9. 2018. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti, 
vzdržanih ni.  
 
K TOČKI 3 
 
Besedo je dobil ravnatelj. Staršem se je zahvalil za sodelovanje.  
Nadstandardni program je bil realiziran v celoti. 
 

SKLEP 3  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper 
za leto 2018 in daje pozitivno mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za 
leto 2018. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti,  
vzdržanih ni.  
 
K TOČKI 4 
 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. Ravnatelj je na kratko povzel vsebino. 

Šole v naravi in plavalni tečaj – nadstandard – vse je v  načrtu. Če bi se starši ob predstavitvi 

na roditeljskih sestankih odločili, da česa na podprejo, bi to upoštevali. 

Že kar nekaj let dajemo presežna sredstva v solidarnostni sklad. Že več kot 3 leta tako izjavi 

ravnatelj. 
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SKLEP 4  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim 
načrtom Osnovne šole Koper za leto 2019 in daje pozitivno mnenje k Letnemu programu 
dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2019. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti,  
vzdržanih ni.  
 
K TOČKI 5 
 

SKLEP 5  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s spremembo cenika prehrane in šolskih 
storitev. 

 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 25 za, nihče proti,  
vzdržanih ni.  
 
K TOČKI 6 
 
Glede vprašanja staršev učencev 8. razredov pred sejo o informativi in možnosti, da jo učenci 
obiščejo pred informativnimi dnevi v organiziranih skupinah pod vodstvom šolskih mentorjev 
je ravnatelj odgovoril, da na šoli vsako leto (tudi na spletni strani šole) obvestimo o tem 
dogodku in vzpodbudimo, da ga zainteresirani obiščejo skupaj s starši. Podroben program bo 
predstavljen na roditeljskem sestanku v začetku naslednjega šolskega leta. 
 
Se predlaga srednješolskim ravnateljem, da pripravijo borzo vpisa kot dogodek. 
Pobudo naj poda Aktiv ravnateljev osnovnih šol Slovenske Istre. 
 
Glede vprašanja o varni rabi interneta ter zasvojenosti otrok z multimedijskimi napravami so 
starši mnenja, da se lahko čas v podaljšanem bivanju porabi na bolj konstruktiven način. 
 
Ravnatelj je povedal in podal tudi mnenje aktiva oddelka podaljšanega bivanja, da gledanje 
nekaterih risank ima lahko tudi didaktične namene, kar je natančneje obrazloženo v odgovoru 
aktiva OPB. 
 
Glede vprašanja in problematike prenatrpanosti šolskega avtobusa na relaciji Kampel – Novaki 
je ravnatelj podal odgovor in pridobljen je bil tudi odgovor Mestne občine Koper v prilogi dopisa. 
Predstavnica Petra Gunjač je pripravljena sodelovati pri pripravi dopisa, ponovni preverbi, 
obveščanju staršev otrok na relaciji Kampel – Novaki in predlagani spremembi občini (s 
pomočjo strokovnih delavcev šole glede naslovov in obveščanja staršev). 
 
Na vprašanje o vpeljavi sistematičnega računalniškega opismenjevanja učencev od 1. do 9. 
razreda – po vertikali je bil podan odgovor ga. Đeni Plešnik, kjer je natančno navedena 
dejavnost po posameznih oddelkih na tem področju in natančneje obrazloženo v odgovoru. 
 
Ravnatelj je v prilogi podal nekaj naših pobud staršem. 
 
Predstavniki so prosili, da v prilogi zapisnika posredujemo vprašanja, odgovore, 
pobude šole in dopis Mestne občine Koper. 
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SKLEP 6  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori 
nanje. 

 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 25 za, nihče proti,  
vzdržanih ni.  
 
K TOČKI 7 
 
/ 
 

 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
 
 
      
 
Zapisala:                    Mellors Baškovič  
Milena Skočir                            predsednik Sveta staršev  
                               Osnovne šole Koper   
 
 
 
 


