
 

 

Številka:  900-7/2019 

Datum:  21. 9. 2019 

 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA ANKARAN 

 

 

V torek, 17. 9. 2019 se je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran ob 17.00 uri pričela 1. 

redna seja Sveta staršev Osnovne šole in vrtca Ankaran. 

 

Prisotnih je bilo 17 izvoljenih predstavnikov Sveta staršev: Ana Poljak, Bojan Ferlež, Daša 

Goričan Krstić, Erika Ražman, Jana Pogačar, Karmen Samsa, Katja Šavron, Lea Peršič, Marinko 

Nikolić, Marko Masleša, Maxim Averyanov, Meliha Fajić, Metka Kristančič, Mojca Gabrijelčič 

Kukanja, Saša Josipović, Tanja Vižintin, Valentina Popović.  

Odsotni so bili trije predstavniki staršev: Aleksej Soban, Mateja Koruza in Suzana Majer. 

 

Seje so se udeležile ravnateljica Željka Ličan Adamčič, pomočnica ravnateljice za šolo Martina 

Petrovčič in pomočnica ravnateljice za vrtec Kristina Twrdy  ter Ana Bordon, tajnik VIZ, kot 

zapisničarka.  

 

Ravnateljica Željka Ličan Adamčič (v nadaljevanju: ravnateljica) pozdravi starše - 

predstavnike v Svetu staršev OŠV Ankaran. Poudari, da Svet staršev deluje v zasedbi vrtca in 

šole, zavod deluje kot enoten zavod, zato so vedno prisotni oboji, slednji poslušajo vsebine 

tako za vrtec, kot za šolo. Predstavi obe svoji pomočnici, Martino Petrovčič in Kristino Twrdy. 

Nadalje starše pozove, da se tudi sami predstavijo in povedo, kateri razred oziroma skupino 

vrtca zastopajo. Starši se poimensko predstavijo. 

 

Člani Sveta staršev so bil povabljeni na 1. sejo s sledečim dnevnim redom 

 

1. Konstituiranje sveta staršev - izvolitev predsednika in namestnika. 
2. Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta OŠV Ankaran za šolsko leto 2018/2019  

- obravnava in sprejem. 
3. Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta Vrtca Ankaran za šolsko leto 2018/2019  

- obravnava in sprejem. 
4. Letni delovni načrt Osnovne šole Ankaran za šolsko leto 2019/2020 – obravnava in 

sprejem.   
5. Letni delovni načrt Vrtca Ankaran za šolsko leto 2019/2020 – obravnava in sprejem.   
6. Vprašanja, predlogi, pobude, mnenja 
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1. točka: KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV – IZVOLITEV PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA 

 

Po predstavitvi ravnateljica predlaga, da se izvoli nov predsednik Sveta staršev oziroma 

potrdi dosedanji. Predstavniki staršev se strinjajo s predlogom dosedanje predsednice Ane 

Poljak, za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, kar prisotni člani soglasno 

potrdijo z dvigom rok.  

 

Za namestnika je predlagan gospod Bojan Ferlež, kar člani Sveta staršev ponovno soglasno 

potrdijo z dvigom rok. 

 

Sklep 1:   Člani Sveta staršev za predsednico Sveta staršev OŠV Ankaran soglasno 

potrdijo Ano Poljak, za namestnika predsednice pa Bojana Ferleža 

 

 

2. točka: POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE IN 

VRTCA ANKARAN 2018/2019 – OBRAVNAVA IN SPREJEM 

 

Najprej pomočnica ravnateljice za vrtec, ga. Kristina Twrdy predstavi poročilo letnega 

delovnega načrta za vrtec 2018/2019. Predstavi statistiko vpisanih otrok, kadrovske podatke, 

statistiko prisotnosti-odsotnosti otrok, izobraževanja kadrov, strokovno-svetovalno delo, 

prisotnosti dijakov in študentov na praksi, število in vsebino obogatitvenih in drugih 

dejavnosti, ki so potekale skozi vse leto. Povzetek povedanega je vsebina dokumentov 

poročilo letnega delovnega načrta in letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto, ki so 

objavljeni na spletni strani šole ter so staršem vedno dostopni. 

 

Nato ravnateljica predstavi poročilo letnega delovnega načrta za šolo 2018/2019. Predstavi 

oddelke, kadrovsko zasedbo oziroma pogoje, predstavi šolsko svetovalno delo in delo 

logopedinje, ki je zagotavljala logopedske obravnave za šolo. Nadalje predstavi šolsko 

knjižnico, poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v oddelkih, pedagoške konference, ki so 

potekale skozi vse leto, izvedenih je bilo 13. Izobraževanja kadrov so potekala po izbiri 

posameznika oziroma po individualni potrebi, nekaj pa jih je bilo izvedeno skupinsko z 

vrtcem. Izpostavi Šolski otroški parlament, tematika, ki so jo obravnavali učenci, je bila Šola 

in šolski sistem. Ob koncu Šolskega parlamenta so bili izvoljeni trije predstavniki za 

medobčinski otroški parlament, ki so se ga tudi udeležili. Predstavi učence s statusom 

športnika, ki jih je bilo skupno 27. Nadaljuje s predstavitvijo realizacije vzgojno 

izobraževalnega dela (pouka, predmetnikov, interesnih dejavnosti), obiskov oziroma 

odsotnosti učencev, učnim uspehom, ki je bil dosežen s povprečno oceno 4,13. Izpostavi tudi 

poročilo o vedenjskih vzorcih oziroma manj primernih oblikah vedenja, skupno evidentiranih 

20 učencev. Poudari, da je število na nivoju celotne šole sprejemljivo. Predstavi poročilo s 

tekmovanj, število doseženih nagrad in priznanj.  
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Rezultati Nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju: NPZ): pod slovenskim povprečjem 

pri SLO in MAT v primeru testnega NPZ v 3. razredu. V 6. razredu pri SLO in MAT ter ANG nad 

povprečjem pri vseh treh predmetih. Predstavi tudi rezultate NPZ za 9. razred, pri SLO in 

MAT pod povprečjem, pri predmetu državljanska in domovinska kultura in etika pa je 

izenačen s slovenskim povprečjem, 51 %. Pomembno pri NPZ je, da vsak učitelj analizira svoj 

razred in se na podlagi ugotovljenih izsledkov, analiz podajo smernice, možni ukrepi za 

naprej. Pri letošnjem NPZ je izstopalo slabo bralno razumevanje besedila. Usmeritev je, delo 

z besedili pri vseh predmetih, ne samo pri predmetu slovenščine.  

 

Rezultati Bralne značke: največ berejo v prvi triadi, z višjimi razredi, od 5. razreda naprej, pa 

število bralcev drastično upade. V 9. razredu sta samo 2 učenki prebrali knjige za bralno 

značko. Predstavi šolsko prehrano oziroma cene posameznih šolskih obrokov: zajtrk 0,94 €, 

dopoldanska malica 0,80 €, kosilo 2,71 € in 2,83 € ter popoldanska malica 0,87 €. Pozove 

starše, ali so seznanjeni s predstavljenimi cenami šolskih obrokov. Starši z dvigom rok 

potrdijo seznanjenost s cenami šolske prehrane. Pove, da so po opravljeni anketi med 

učenci, ti s prehrano zadovoljni. 

 

Bojan Ferlež postavi vprašanje o doseženem 41 % rezultatu pri NPZ? Pomočnica ravnateljice 

za šolo ga. Petrovčič obrazloži, da to pomeni povprečje oziroma aritmetično sredino. Bojan 

Ferlež smatra to povprečje porazno. Ali se s strani šole kaj ukrepa v zvezi s tem? Ravnateljica 

pove, da se testi analizirajo in iščejo vzroki oziroma ugotavlja pri katerih vsebinah učnega 

načrta so učenci dobri, pri katerih so slabši. Pomočnica ravnateljice za šolo ga. Petrovčič 

pove, da je motivacija za pisanje testov NPZ slaba, ker se ti ne pišejo za oceno. V kolikor bi se 

to spremenilo na nacionalnem nivoju, da se bi rezultati NPZ upoštevali v zaključni oceni 

oziroma zaključku osnovne šole, bi se posledično spremenil tudi odnos do testov oziroma 

testiranja NPZ. 

 

Član staršev izpostavi problematiko domačih nalog in bralne značke, pove, da se domače 

naloge ne delajo in knjige za bralno značko ne berejo. Teče pogovor o tem, da morajo starši 

spodbujati tako pisanje domačih nalog kot branje. Predlaga se, da bi bila s strani šole 

izvedena spodbuda, da bi bili 'bralci' deležni nagrade, ki bi bila obenem motivacija za branje. 

Nagrada bi bila v smislu izleta, druženja in podobno. 

 

Točka 2 in 3. dnevnega reda se obravnavata skupaj, člani sveta so pozvani, da glasujejo. 

 

Sklep 2:   Člani Sveta staršev OŠV Ankaran soglasno potrdijo Poročilo o uresničitvi 

Letnega delovnega načrta Osnovne šole in vrtca Ankaran 2018/2019 
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4. točka: LETNI DELOVNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE ANKARAN ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 – 

OBRAVNAVA IN SPREJEM 

 

Najprej pomočnica ravnateljice za vrtec, Twrdy Kristina predstavi predlog letnega delovnega 

načrta vrtca. Letos je v vrtec vpisanih 111 otrok. Povišal se je normativ za 2 otroka v prvem 

starostnem obdobju. Vpisanih je 10 otrok več kot lani. V vrtcu je zaposlenih 7 vzgojiteljev in 

10 pomočnikov vzgojiteljev. 

Izpostavi obogatitvene dejavnosti, ki se bodo izvajale v dopoldanskem času – pevski zbor in 

gledališka skupina. Popoldanske dejavnosti bodo potekale v prostorih vrtca s strani zunanjih 

izvajalcev in bodo plačljive. Na željo staršev se je omogočil jezikovni tečaj italijanskega jezika, 

ki pa na današnji dan še ni potrjen, saj je prijavljenih samo 5. otrok. Predstavi urnik, dnevni 

red vrtca, izobraževanja, ki bodo potekala skozi vse leto. Letos se načrtuje 2. roditeljska 

sestanka, eden se je že odvil v mesecu septembru. Nadalje predstavi obogatitvene 

dejavnosti, ki jih bo 29, športne dejavnosti po mesecih, zaključno prireditev ob koncu 

šolskega leta. Tudi letos bo organizirano predavanje  za starše, ki ga bo izvedla diplomirana 

medicinska sestra gospa Glavina, z naslovom Bolan otrok je v vrtcu. Opozori in apelira na 

starše, naj ne vozijo bolnih otrok v vrtec, saj s tem ogrožajo otroka v prvi vrsti, potem vse 

ostale. 

 

Ravnateljica predstavi letni delovni načrt šole. Otrok oziroma učencev na šoli je 243, z 

začetkom šolskega leta je bil oblikovan dodatni razred, tako sta sedaj dva tretja razreda, 

skupaj pa 13 oddelkov. Glede na število otrok je na šoli 1 oddelek jutranjega varstva in 

zagotovljeno varstvo vozačev ter 4 oddelki podaljšanega bivanja. Predstavi zunanje 

strokovne delavce, učiteljski zbor, ki se bo tudi v tem šolskem letu sestajal en krat mesečno, 

strokovne aktive in aktive po vertikali, od 1. do 9. razreda, po predmetih. Predloge za statuse 

učencev je v tem šolskem letu podalo 25 športnikov in 2 kulturnika. Odvija se pogovor o 

številčnosti podeljenih statusov, da otroci le dostavijo potrdilo registrirane organizacije in s 

tem koristijo številne prednosti v primerjavi z ostalimi učenci, skladno s pravilniki, 

zakonodajo. Ravnateljica se zaveda problema in pozove predstavnike staršev, ali se strinjajo, 

da se učencu s statusom ne upraviči izostanka v primeru, da bo odsoten od pouka na dan 

napovedanega spraševanja, kar se v praksi pogosto dogaja. 

 

Za zaključek ravnateljica predstavi dneve drugih dejavnosti pri pouku in izven pouka, pove, 
da je pri NPZ v 9. razredu kot tretji predmet določena zgodovina. Tudi v tem šolskem letu se 
bo nadaljevalo delo z nadarjenimi učenci, izobraževanje učencev s posebnimi potrebami, 
delo z učenci priseljenci in delo na projektih, tudi mednarodnih, na primer Shema šolskega 
sadja, šolski eko vrt, šolska mediacija-nova kultura odnosov, projekt »rastem s knjigo«, peš 
bus, izpostavi Lego Ligo, Tačke pomagačke. 
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Točka 4 in 5. dnevnega reda se obravnavata skupaj, člani sveta so pozvani, da glasujejo. 

 

Sklep 3:   Člani Sveta staršev OŠV Ankaran soglasno potrdijo Letni delovni načrt 

Osnovne šole in vrtca Ankaran 2019/2020  

 

 

6. točka: VPRAŠANJA, PREDLOGI, POBUDE, MNENJA. 

 

Ravnateljica pozove k vprašanjem oziroma pove, da se starši s pisnimi vprašanji obrnejo 

bodisi na predsednico Sveta staršev bodisi na ravnateljico, zaradi omejitve s časom, saj se bo 

po zaključku seje Sveta staršev odvila še seja Sveta zavoda. 

 

Predstavnica staršev postavi vprašanje glede jutranjega avtobusa za prevoze k preduram. 

Ravnateljica pove, da je avtobusni prevoz k preduri zaenkrat samo ob sredah, na Občino 

Ankaran pa je bil podan predlog za zagotovitev prevozov za dodatne dneve. 

 

Predstavnica staršev oziroma v vlogi mame otroka postavi vprašanje, pripombo glede 

izvajanja projekta Peš bus. Pove primer ulice Rudija Mahniča, da otroka ne moreš pustiti na 

cesto samega, avtomobili so parkirani vsepovsod, predvsem na pločniku. Izvajanje peš busa 

ni možno glede na tak primer in takih ulic je v Ankaranu kar nekaj, zato se pod vprašaj 

postavlja samo izvajanje Peš busa. 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.30. 

 

 

Zapisala:                                               Predsednica Sveta staršev: 

Ana Bordon                                                  mag. Ana Poljak 

 

 

 

        

          

 


