Svet staršev Osnovne šole Koper
Cesta Zore Perello - Godina 1
6000 Koper
Številka: 900-268/2018
Datum: 26. 2. 2018

ZAPISNIK 6. SEJE SVETA STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2017/2018
6. seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2017/2018 je potekala v
ponedeljek, 26. 2. 2018, od 17.00 ure do 18.45 ure v amfiteatralni dvorani Osnovne šole
Koper (prvo nadstropje C1 – 02).
Prisotni člani:

Nina Ferligoj, Sebastijan Filipčič, Sara Rožič, nam. Damir Begić,
Katja Kavšek, nam. Manuela Stefanovski, Teja Perenič Mamilovič,
Alenke Šavron, Mirella Baruca, David Tomovski, Ksenija Jug,
Branko Kavšek, Alena Pejić, Nina Štefe, nam. Sijana Ramič Bartolič,
Helena Raimondi Bratož, Miran Purgar, Marjana Gruber, nam. Ines
Muharemovič, Mellors Baškovič, Simona Penca, Elvis Belac, Ervina
Lisjak

Odsotni člani:

Tatjana Tanacković, Irena Furlanič, Mirela Imamović, Damjan
Janežič, Kristina Jurinčič Radovac, Rebeka Lampe, Dimitrij Marušič,
Lina Kaldana, Turška Jurak, Tea Vatovec, Klara Koren, Anton
Obrstar, Janja Zorko, Alenka Colarich, Sonja Belac, Goran Malenić,
Katjuša Božič, Boštjan Furlan

Ostali prisotni:

Anton Baloh, ravnatelj, Milena Skočir, tajnica

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. obravnava in potrditev dnevnega reda,
2. pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta staršev Osnovne šole Koper v
šolskem letu 2017/2018,
3. seznanitev s Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2017,
4. seznanitev z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole
Koper za leto 2018,
5. imenovanje nadomestnega člana v Solidarnostni sklad OŠ Koper do izteka
mandata,
6. pobude in predlogi staršev,
7. presek stanja odprtih terjatev zavoda do staršev za neplačane storitve, plačilna
disciplina in plačilna politika (šolske storitve in prehrana),
8. razno – informacija o vpisu v 1. razred v šolskem letu 2018/2019.
Zapisnik je pisala tajnica Milena Skočir.
K TOČKI 1
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Sejo je vodil predsednik g. Mellors Baškovič. Ugotovil je, da je Svet staršev OŠ Koper
sklepčen.
SKLEP 1
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 6. seje sveta staršev
Osnovne šole Koper.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 22 za, nihče
proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 2
Zapisnik 5. seje Sveta staršev se potrdi kot podano.
SKLEP 2
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 5. seje sveta staršev Osnovne šole
Koper z dne 26. 9. 2017.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 22 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
K TOČKI 3
Besedo je dobil ravnatelj. Staršem se je zahvalil za sodelovanje v tako težkih trenutkih ob
smrti naše učenke.
Povedal je še, da rastemo poslovno in finančno. Pridobili smo tudi Interekt projekt, kjer
sodelujemo z italijansko stranjo. Nadstandardni program je bil realiziran v celoti razen šole v
naravi za učence 6. razreda, kar bo realizirano v juniju – termin je bil prestavljen iz
septembra zaradi vremenskih razmer.
SKLEP 3
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole
Koper za leto 2017 in daje pozitivno mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole
Koper za leto 2017.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 22 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 (nadstandardni del) je v načrtu. Če bi se starši ob predstavitvi
na roditeljskih sestankih odločili, da česa na podprejo, bi to upoštevali.
Na str. 38 načrta (tekmovanja, video, likovno) vprašanje ga. Baruca, ali imamo ta
tekmovanja?
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Od ZRSŠ ali ZOTKS dobi šola razpored tekmovanj, vsa se vpišejo v načrt. V primeru, da
nekdo drug organizira tekmovanje ali ex – tempore so o tem učitelji obveščeni in tekmovanja
lahko izvedejo. Športni program bi starši ohranili v celoti.
Že kar nekaj let šola presežna sredstva donira v solidarnostni in razvojni sklad. Letos
ravnatelj predlaga znesek 10.000 eur in 4.000 eur.
Ob 17.30 se je seji pridružila ga. Raimondi Bratož.
SKLEP 4
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim
načrtom Osnovne šole Koper za leto 2018 in daje pozitivno mnenje k Letnemu
programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2018.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 23 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
K TOČKI 5
Ravnatelj je dobil besedo. Na kratko je predstavil delovanje Solidarnostnega sklada Osnovne
šole Koper. Povedal je še, da so člani zavezani k molčečnosti.
SKLEP 5
Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje Sebastjana Filipčiča za nadomestnega
člana v Solidarnosti sklad Osnovne šole Koper do izteka mandata.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 23 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
K TOČKI 6
Glede vprašanja predstavnika 3. c oddelka, ga. Line Kaldana, v zvezi z osebnimi podatki
učencev Osnovne šole Koper in zanimanjem »ali so bili osebni podatki učencev posredovani
kakšnemu zasebnemu podjetju? V kolikor so bili za katere podatke je šlo, pod kakšnimi
pogoji in s kakšnim namenom?«
Ravnatelj je obrazložil, da osebne podatke učencev posredujemo Zdravstvenemu domu –
šolski ambulanti – sistematski pregled, zobni ambulanti – pregled ter na zahtevo sodišču,
policiji in CSD – skladno z zakonodajo.
V programe, s katerimi upravljamo – easistent in saop – posredujemo podatke vseh
zaposlenih in učencev. V tej navedbi citira iz pogodb easistenta in saopeja – člene vezane
na osebne podatke.
Ob 17.40 uri se seji pridruži še en predstavnik.
Predlog staršev je, da se pridobi in sprejme Pogodba o obdelavi osebnih podatkov. Le
navedba o tem v posameznih pogodbah ni zadostna.
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Na vprašanje predstavnika 6. b oddelka, Branka Kavška, glede pojasnila o upoštevanju
glasbene šole kot obveznega izbirnega predmeta v sedmem razredu, ostalih dejavnosti pa
ne. Glasbena šola je priznana zakonsko kot javno priznano vzporedno izobraževanje.
Na opazko, da morda ni ravno posrečena izbira, da se učiteljico športa, ki poučuje samo
deklice, določi za razrednika 6. razreda, je ravnatelj odgovoril, da morda res ni najbolje a
druge možnosti trenutno ni bilo.
Na vprašanje predstavnice 3. b oddelka, ga. Katje Kavšek, glede premajhnih porcij in
mineštre s klobaso, kjer klobase ni. Pozvana je bila predstavnica Komisije za kakovost
prehrane ga. Nina Štefe, da na kratko obrazloži tudi poročilo iz sestanka komisije. Povedala
je, da so potrdili novega člana komisije – predstavnika učencev. Na sestanku so bili
seznanjeni tudi z veliko naložbo – nakupom pomivalnega stroja, kar je pohvalno. V jedilnici je
še vedno velika stiska. Splošno so z obroki večinoma zadovoljni. Šola je vključena v projekt
šolske sheme sadje – dodatno sadje in mleko slovenskega porekla, jabolčni krhlji.
Ob tem je ravnatelj povedal, da učenci 3. razreda jedo v oddelku, kjer obroke deli učiteljica.
Malo verjetno je, da bi ne imeli dovolj.
Vprašanje g. Davida Tomovskega ali obstaja nepisano pravilo brezmesnih petkov v postnem
času, saj je tudi v smernicah o pripravi šolske prehrane zapisano priporočilo o dveh
brezmesnih dneh na teden? Vodja šolske prehrane je obveščena o tem dogovoru.
Predstavniki staršev so sklenili, da se poročilo Komisije za kakovost prehrane do
konca marca posreduje predstavnikom po e-pošti.
Na vprašanje predstavnika 8. a – g. Mirana Purgarja ali na šoli obstaja varnostni protokol je
ravnatelj odgovoril, da imamo varnostna pravila, evakuacijski načrt, vprašanje bi terjalo
daljšo razpravo, mogoče na prihodnji seji.
Ob 18.20 je sejo zapustila ena predstavnica.
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: 22 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
K TOČKI 7
Dolg na dan 31.12.2017 znaša 21.199,18 EUR, celoten dolg na dan seje sveta staršev
znaša 12.566, dolgovi v izvršbah 6.326. Ob tem je bila podana pohvala šoli pri reševanju
plačilne nediscipline in zahvala predstavnici staršev za pomoč pri izvršbah.

SKLEP 7
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s presekom stanja odprtih terjatev
zavoda do staršev za neplačane storitve, plačilno disciplino in plačilno politiko (šolske
storitve in prehrana).
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Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 22 za, nihče proti,
vzdržanih ni.
K TOČKI 8
Informacijo o vpisu v 1. razred Osnovne šole Koper v šolskem letu 2018/2019 je podal
ravnatelj. Povedal je, da je bilo do sedaj vpisanih 99 učencev, 4 se je odložilo šolanje, 1 gre v
Vipavo, 2 se preselita, 3 so dali prošnjo na drugo šolo, 15 staršev se ni odzvalo, pri nas bi
ostalo trenutno 89 otrok, 2 prošnji sta do sedaj prispeli iz drugih šolskih okolišev. Imeli bomo
4 oddelke prvih razredov. Novincem smo vročili informatorček in obvestila o športnem
programu.

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

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

