Svet staršev Osnovne šole Koper
Cesta Zore Perello - Godina 1
6000 Koper
Številka: 900-778/2017
Datum: 20. 4. 2017

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2016/2017
4. seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2016/2017 je potekala v torek, 20.
6. 2017, od 17.00 ure do 19.10 ure v amfiteatralni dvorani Osnovne šole Koper (prvo
nadstropje C1 – 02).
Prisotni člani:

Damjan Janežič, Kristina Jurinčič Radovac, Dimitrij Marušič, Sara
Rožič, Lina Kaldana, Katja Kavšek, Manuela Stefanovski, Alenka
Šavron, Mirella Baruca, David Tomovski, Anton Obrstar, Janja
Zorko, Branko Kavšek, Alenka Colarich, Alena Pejić, nam. Nine
Štefe Peter Šavron, Sonja Belac, nam. Gorana Malenića Katja Štok
Fortunat, Helena Raimondi Bratož, Miran Purgar, Marjana Gruber,
Mellors Baškovič, Simona Penca, Elvis Belac, Ervina Lisjak, Mojca
Hilj Trivić, Irena Cerovac, nam. Polonce Uljan Mirjan Bartolič

Odsotni člani:

Doris Krajnc, Rebeka Lampe, Tea Vatovec, Teja Perenič Mamilovič,
Klara Koren, Ksenija Jug, Katjuša Božič, Saša Karlovič Furlan, Ines
Prodan

Ostali prisotni:

Tanja Rupert, pomočnica ravnatelja, Anton Baloh, ravnatelj, 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 2016/2017,
3. imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda,
4. razno.
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.
Predlagana je bila razširitev 3. točke dnevnega reda, tako da se imenuje še člana v
solidarnostni in razvojni sklad OŠ Koper.
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SKLEP 1
Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 4. seje Sveta staršev Osnovne
šole Koper v šolskem letu 2016/2017, z dne 20. 6. 2017, z razširjeno 3. točko dnevnega
reda.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 25 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
K TOČKI 2
Zapisnik 3. seje se potrdi kot podano.
Ravnatelj se je svetu staršev zahvalil ob imenovanju.
SKLEP 2
Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 3. redne seje sveta staršev Osnovne
šole Koper, z dne 25. 4. 2017.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 25 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
Ob 17.13 se je seje udeležil še en član.
Ob 17.21 se je seje udeležil še en predstavnik.
K TOČKI 3
Prejeli smo odstopno izjavo ga. Saške Karlovič Furlan kot članice v svetu zavoda in svetu
staršev.
Za nadomestnega člana v svetu zavoda namesto ga. Saške Karlovič Furlan je bila
predlagana ga. Lina Kaldana. Ga. Kaldana je s kandidaturo soglašala. Na kratko se je
predstavila svetu staršev.
Ga. Simona Penca je na kratko oblazložila delo in naloge člana v svetu zavoda.
SKLEP 3
Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje ga. Lino Kaldana v svet zavoda do izteka
mandata.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 26 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
Imenovanje nadomestnega člana v razvojni sklad upravnega odbora. Ravnatelj obrazloži
delovanje razvojnega sklada.
Delovanje Solidarnostnega sklada na kratko obrazloži članica ga. Irena Cerovac.
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Ob 17.22 se je seje udeležil še en predstavnik.
Predlogi v solidarnostni sklad: ga. Sonja Belac, ki kandidature ne more sprejeti in ga. Janja
Zorko, ki kandidaturo sprejme. Ga. Zorko se na kratko predstavi.
SKLEP 4
Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje ga. Janjo Zorko v solidarnosti sklad
Osnovne šole Koper do izteka mandata.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
Predlogi v razvojni sklad: g. David Tomovski, ki soglaša s kandidaturo in se na kratko
predstavi svetu staršev.
SKLEP 5
Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje g. Davida Tomovskega v razvojni sklad
Osnovne šole Koper do izteka mandata.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
K TOČKI 4
K točki razno je ravnatelj povabil vse na zaključno prireditev, 22. 6. 2017. Povedal je še, da
je v počitniško varstvo trenutno prijavljenih 250 učencev v različnih terminih. Vprašanja
staršev so bila glede neizpolnjenih DZ TIT za 7. razred. Ravnatelj je odgovoril, da škatle za
pribor ni mogoče nabaviti brez DZ. Predstavniki so še povprašali glede opiranja javne
razprave za 2. tuji jezik – za nas morda italijanščina. Ravnatelj je obrazložil, da je bil predlog,
da nam omogočijo obvezni tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet na našem območju. Glede
učbenikov in DZ je sprememba le pri 1. razredu, prejmejo jih brezplačno, kar je bilo podano
kot dodatna obrazložitev staršem. Večji problem je DZ od italijanščine v 6. razredu –
neizpolnjen. Zvezki od italijanščine so pa polni. Pri vprašanju glede prevozov izven šolskega
okoliša ni sprememb glede na dosedanje obrazložitve. Predstavniki so pohvalili učitelja
Ivančiča, učit. Tamaro Bibalo, učit. Tino Falkner, učit. Alenko Rihter Dakič, učit. Teo Makivić,
učit. Resanovič, učit. Kohek. Anonimno pa je bila podana pritožba glede enega učitelja na
predmetni stopnji (naknadno je bila tudi prebrana). Povedano je bilo, da tega učitelja skoraj
zagotovo ne bo v naslednjem šolskem letu na šoli.
Glede vprašanja ravnatelj zagotovi, da se bo komisija za kakovost prehrane sestala na
začetku šolskega leta.
Podana je bila pobuda, da se oddelke po 3. razredu prestrukturira. Prav tako po 6. razredu.
Starše prvošolcev bo šola obvestila o tej možnosti pri naslednjem vpisu.
SKLEP 6
Ravnatelj na pobudo staršev lahko pripravi možnosti prestrukturiranja oddelkov v
naslednjem šolskem letu po 3. in 6. razredu.

3

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
Predstavniki 9. oddelkov so se zahvalili ravnatelju, vsem učiteljem in vsem ostalih delavcem
na šoli.
Ravnatelj je predstavnike staršev seznanil še o dveh anonimnih elektronskih sporočilih.
Opomnjeni so bili tudi glede letovanja otrok iz MOK v DPM, kjer so še prosta mesta in je vse
objavljeno na spletni strani šole.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisala:
Milena Skočir
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Mellors Baškovič
predsednik sveta staršev
Osnovne šole Koper

