
Svet staršev Osnovne šole Koper 
Cesta Zore Perello - Godina 1 
6000 Koper 
 
Številka:  900-1551/2018 
Datum:    26. 09. 2018 
 
 

ZAPISNIK 1. REDNE IN KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV 
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2018/2019 

 
 
1. redna in konstitutivna seja sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2018/2019 je 
potekala v sredo, 26. 9. 2018, od 17.00 ure do 19.35 ure  v amfiteatralni dvorani Osnovne 
šole Koper (prvo nadstropje C1 – 02). 
 
Prisotni člani:  Romeo Palčič, Tjaša Vidic, nam. Ane Vranjac Jela Kogoj, Goran 

Radetič, Nina Ferligoj, Petra Gunjač, Darija Lukić, Damjan Janežič, 
Sebastjan Filipčič, nam. Maje Premelč Ban Teja P. Mamilovič, Dimitrij 
Marušič, Lina Kaldana, Marko Pribac, nam. Urške Jurak Manuela 
Stefanovski, nam. Alana Medveša Tanja Filistun, Vojka Lapajne, 
Doris Lovrečič Skrt, David Tomovski, Klara Koren, nam. Alena 
Miloševića Anita Žibret, Vesna Kneževič, nam. Janje Zorko Izidora 
Pifka, nam. Ksenije Pehlić Radovan Vodovnik, Ana Rabak, Karin 
Marc Bratina, Nina Štefe, nam. Sonje Belac Sijana Ramić, Dragan 
Šumanski, Miran Purgar, Marjana Gruber, Mellors Baškovič 

  
Odsotni člani: Ana Vranjac, Irena Furlanič, Maja Premelč Ban, Rebeka Lampe, 

Helena Oblak, Urška Jurak, Mirella Baruca, Alan Medveš, Alen 
Milošević, Jolanda Lilek, Janja Zorko, Ksenija Pehlić, Sonja Belac, 
Goran Malenić, Katjuša Božič 

  
Ostali prisotni: Niti Krota Bagari, pomočnica ravnatelja, Tanja Rupert, pomočnica 

ravnatelja, Nada Sluga, soc. delavka, Milena Skočir, tajnica zavoda, 
Anton Baloh, ravnatelj zavoda  

 
Sejo sveta staršev do izvolitve predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev je vodil 
ravnatelj, g. Anton Baloh. 
 
Predlagal je dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. konstituiranje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2014/2015 

 ugotavljanje in potrditev mandatov predstavnikov oddelčnih skupnosti – 
članov 

    sveta staršev, 

 izvolitev predsednika in podpredsednika sveta staršev (koordinator 
ravnatelj), 

2. obravnava in potrditev dnevnega reda  (koordinator predsednik sveta staršev), 
3. obravnava in potrditev zapisnika 7. seje sveta staršev z dne 29. 5. 2018, 
4. obravnava in potrditev zapisnika 1. dopisne seje sveta staršev, od 20.6.2018 do 

21.6.2018, 



5. obravnava Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper 
za šolsko leto 2017/2018 (poročevalca pomočnica ravnatelja ga. Tanja Rupert 
in ravnatelj), 

6. obravnava Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 
2018/2019 (poročevalca pomočnica ravnatelja ga. Niti Krota Bagari in ravnatelj), 

7. poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta v Osnovni šoli Koper v šolskem letu 
2017/2018 (pripravila pedagoginja ga. Dajana Nedoh), 

8. razno, pobude in predlogi staršev (koordinator predsednik sveta staršev), 
 
 
Zapisnik je pisala tajnica, ga. Milena Skočir.  
 
 
 
K TOČKI 1 
 
Ravnatelj je poimensko prebral imena predstavnikov staršev posameznega oddelka  – 
priloga 1 (seznam  predstavnikov po oddelkih). 
 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.  
Mandati predstavnikov so potrjeni s tem, da je bil sprejet 
 

 
SKLEP 1 
 
Razrednik 3. c oddelka po potrebi in ob morebitni pisni odstopni izjavi predstavnice 
Maje Premelč Ban skliče roditeljski sestanek in izvoli nadomestnega predstavnika. 
 
Razrednik 8. b oddelka skliče roditeljski sestanek in s sklepčnostjo potrdi 
predstavnico ga. Sonjo Belac in namestnika. 
 

 
Izid glasovanja je: 29 za,  nihče  proti,  vzdržanih ni. 
 
Ravnatelj je pozval predstavnike vseh oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev, da podajo 
predlog za predsednika in namestnika predsednika sveta staršev. 
Za predsednika sta bila predlagana:   
 
Mellors Baškovič in David Tomovski. G. Tomovski kandidature ni sprejel. 
 
Za namestnika predsednika pa je bila predlaga Lina Kaldana, ki je kandidaturo sprejela.  
 
Predstavniki sveta staršev so se izrekli za javno glasovanje. 
 
 

SKLEP 2 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih 
skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2018/2019. 
 
Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2018/2019 je bil 
izvoljen Mellors Baškovič. 
 
Za namestnika predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 
2018/2019 je bila izvoljena Lina Kaldana. 



 

 
Izid glasovanja je bil: 30 za, nihče proti, vzdržanih ni. 
 
 
K TOČKI 2 
 
Predsednik je predlagal, da se potrdi dnevni red. Pripomb na predlog ni bilo. 
 

SKLEP 3 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta 
staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2018/2019, z dne 26. 9. 2018. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 30 za, nihče proti,   
vzdržanih ni. 
 
K TOČKI 3 
 
Zapisnik 7. seje sveta staršev so predstavniki prejeli predhodno in kot gradivo. Pripomb na 
zapisnik ni bilo. 
 

SKLEP 4 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 7. seje sveta staršev, z dne 29. 5. 
2018. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 30 za, nihče proti,   
vzdržanih ni. 
 
K TOČKI 4 
 
Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev so predstavniki prejeli predhodno in kot gradivo. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 

SKLEP 5 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev, ki je 
potekala od 20. 6. 2018 do 21. 6. 2018. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 30 za, nihče proti,   
vzdržanih ni. 
 
 
K TOČKI 5 
 
Poročilo k 5. točki sta predstavila ga. Tanja Rupert, pomočnica ravnatelja in ravnatelj, g. 
Anton Baloh. 
 
LDN za šolsko leto 2017/2018 je bil uspešno realiziran,  doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, 
nekateri tudi preseženi. 



 

SKLEP 6 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom o realizaciji Letnega 
delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018 in daje pozitivno  
mnenje k poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za 
šolsko leto 2017/2018. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 31 za, nihče proti,  
vzdržanih ni. 
 
K TOČKI 6 
 
Obravnavan je bil  LDN za šol. leto 2018/2019. 
Poročal je g. ravnatelj, Anton Baloh. 
Sprejet je bil predlog, da se v LDN dopiše pod rubriko navedene zakonodaje tudi 
Uredba GDPR. 
 
 

SKLEP 7  
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne 
šole Koper za šolsko leto 2014/2015 in daje pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu 
načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 31 za, nihče proti,  
vzdržanih ni. 
 
K TOČKI 7 
 
Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta v Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2017/2018 je 
bil predstavnikom posredovan kot gradivo.  
 

SKLEP 7 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom o uresničevanju vzgojnega 
načrta v Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2017/2018. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 31 za, nihče proti,   
vzdržanih ni. 
 
K TOČKI 8 
 
Prejeli smo vprašanja in pobude in jih pred sejo naslovili na razrednike – glede obveščanja in 
sestankov; vodji prehrane, vodji kuhinje, pomočnicama ter svetovalni službi – glede 
prehrane; pomočnici ravnatelja (Niti Krota Bagari) in vodji strokovnega aktiva učiteljev OPB – 
Glede dejavnosti v oddelkih podaljšanega bivanja; pomočnici ravnatelja (Tanji Rupert), 
avtobusnemu prevozniku in Mestni občini Koper – glede prevoza otrok v šolo. 
Obrazložitve, rešitve in predlogi so bili predstavljeni na seji sveta staršev. 
Ob 18.15 je sejo zapustil g. Šumanski, ob 19.11 ga. Lukič in ob 19.22 ga. Pifka.(28 prisotnih 
predstavnikov oz. nam. predstavnikov). 



 
Ga. Doris Lovrečič Skrt je podala pobudo, da bi račune za prehrano in storitve starši 
prejemali kot e-račune. 
Ravnatelj je obljubil, da se bo pozanimal o tej možnosti. 
 

SKLEP 8 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznami s pobudami in predlogi staršev Osnovne 
šole Koper v šolskem letu 2018/2019 in odgovori nanje. 
 

 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 19.35 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik je tajnica Milena Skočir pisala direktno na seji, prepis zapisnika je bil narejen v 
sredo, 3. 10. 2018. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
        
       Milena Skočir       Mellors Baškovič  
      tajnica zavoda          predsednik Sveta staršev  
Osnovne šole Koper              Osnovne šole Koper 
     
 
 
      
 
 
 
 
 
 


