
 

 

 

 

Številka:  900-5/2019 

Datum:  10. 6. 2019 

 

 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA ANKARAN 

 

V ponedeljek, 10. 6. 2019 se je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran ob 17.00 uri pričela 

3. redna seja Sveta staršev Osnovne šole in vrtca Ankaran. 

 

Prisotnih je bilo 14 predstavnikov oz. namestnikov Sveta staršev: Ana Poljak, Blaž Pangerc, 

Bojan Ferlež, Daša Goričan, Karmen Samsa, Katja Magdič, Laura Živič, Lea Stopar, Martina 

Odar, Meliha Fajić, Renata Fabec, Suzana Cupač, Monika Stepan. 

 

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

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

VIZ, kot zapisničarka.  

Predsednica Sveta staršev Ana Poljak pozdravi vse navzoče, otvori sejo, ugotovi sklepčnost in 
predstavi dnevni red.  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje  

2. Seznam učnega gradiva za šolsko leto 2019/2020 

3. Predstavitev dnevov dejavnosti za šolsko leto 2019/2020 

4. Delno poročilo o uresničevanju LDN za vrtec 

5. Vprašanja, pobude, mnenja 

 

Postavi vprašanje o morebitnih pripombah na dnevni red, ker pripomb na predstavljeni 

dnevni red ni, je le-ta sprejet.  

 

 

1. točka: POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE  

Predsednica Sveta staršev povzame vsebino zapisnika 2. redne seje, povpraša ali so bili 

navzoči z vsebino seznanjeni, ali se s zapisnikom strinjajo in pozove k morebitnim 

pripombam. Ker slednjih ni, se glasuje za potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev. 

 

Sklep 1: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 
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2. točka: SEZNAM UČNEGA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 

Predsednica Sveta staršev otvori točko, preda besedo ravnateljici Željki Ličan Adamčič. 

Izbor učbenikov bo objavljen na spletni strani od srede 12.6.2019. Objavljen bo seznam 
učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin, ki jih predlaga strokovni aktiv. S seznamom bo 
objavljena tudi povezava do naročilnice podjetja Kopija Nova, za naročanje preko spleta. 
Navedeno podjetje omogoča tudi zavijanje učbenikov proti plačilu. Ravnateljica priporoča 
zavijanje vseh učbenikov in delovnih zvezkov, bodisi da jih zavijejo v založbi bodisi da jih 
starši oziroma učenci sami zavijejo. Priporoča folijo za zavijanje. 

Strokovni delavci so se odločili izbrati optimalen nabor učbenikov in delovnih zvezkov, cilj je, 
da se več piše v zvezke in ne v predizpolnjene delovne zvezke. Poudari, da je učni načrt 
dovolj dober, da bi se dalo poučevati s čim manj gradiva. Predstavnica staršev 5.a razreda 
poda predlog, da bi bile potrebščine za likovni pouk od 1. do 5. razreda skupne, da ne bi imel 
vsak otrok svojih potrebščin, saj potrebščine na koncu šolskega leta ostajajo neizrabljene. 
Učitelji so mnenja, da je z vidika otroka bolje, da ima vsak svoje potrebščine, saj se s tem uči 
skrbnosti rokovanja s potrebščinami, odgovornosti, sodelovanja s sošolci, saj si jih posojajo 
ipd. 

MIZŠ za šolsko leto 2019/2020 krije stroške učbenikov za 1. in dodatno za 2. razred. 

Predsednica sveta staršev pozove predstavnike staršev, ali se strinjajo s predstavljenim 
naborom in s tem, da bo ta objavljen na spletni strani. Glasuje se za potrditev seznama 
učnega gradiva za šolsko leto 2019/2020. 

 

Sklep 2: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo seznam učnega gradiva za šolsko leto 
2019/2020 

 
 

Točka 3: PREDSTAVITEV DNEVOV DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Ravnateljica predstavi predvidene dejavnosti v naslednjem šolskem letu. 
 
V zavodu se izvede pet šol v naravi, v šolskem letu 2019/2020 bosta v skrajšani opciji šole v 
naravi za 3 dni vključeni tudi zadnja skupini vrtca, ki se bosta šole v naravi udeležili skupaj s 
prvim razredom. Ponovno bo izvedena šola v naravi na Debelem rtiču, zaradi plavalnega 
tečaja, s poudarkom spoznavanja naravnih danosti kraja in narave. Nadalje je v 5. razredu 
potrjena smučarska šola v naravi, po programih COŠD (v Planici), stroški bodo bistveno nižji, 
saj se sofinancira s strani MIZŠ (končna cena je za dve tretjini nižja od cene šole v naravi v 
Forni di Sopra, ki je do sedaj potekala v Italiji). Vse stroške šol v naravi krije Občina Ankaran. 
 
Nadalje predstavi dejavnosti po razredih, in sicer 4 kulturne, 3 naravoslovne, 5 športnih, 3 
tehniški dnevi oz. 4 tehniški dnevi za učence 2. triade. Strokovni sodelavci oz. aktivi se vsako 
leto sami odločajo o vsebini dnevov dejavnosti, vedno pa v povezavi z vsebino učnega načrta. 
Pove kolikšen je strošek vseh teh dejavnosti, ki jih plača občina Ankaran, nato povpraša 
starše, če imajo morebiti vprašanja, pripombe. 
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Predstavniki staršev na predstavljeno nimajo pripomb. Ker o 3. točki dnevnega reda ne 
poteka glasovanje, sklepa ni. 
 
 
Točka 4: DELNO POROČILO O URESNIČEVANJU LDN ZA VRTEC 

Pomočnica ravnateljice za vrtec predstavi delno poročilo. V starostnem obdobju 1-3 je v 
vrtec vključenih 34 otrok v treh oddelkih, v starostnem obdobju 3-6 pa 67 otrok v štirih 
oddelkih. Povprečna prisotnost otrok je bila najvišja v skupini rakovice, in sicer 83 odstotna, 
potem v skupini delfini, 82 odstotna, v ribicah 81 odstotna. V nižjih skupinah je bila 
odsotnost nižja, kar je tudi realno in pričakovano, saj so otroci v prvi starostni skupini največ 
odsotni. V začetku šolskega leta so se zgodili precejšnji kadrovski premiki, dve vzgojiteljici in 
1 pomočnico vzgojiteljice je bilo treba kratkotrajno oz. v celoti nadomestiti s 
prerazporeditvami in novimi, nadomestnimi zaposlitvami. 
 
Strokovni delavci so se izobraževali na različnih področjih in so izrazili hvaležnost za možnost, 
da se izobražujejo, ker na ta način pridobljeno znanje prenašajo v prakso. Še naprej bo vrtec 
mentorski vrtec za študente Pedagoške fakultete Koper (PEF), do sedaj so bile na praksi 3 
študentke PEF in 2 dijakinji Srednje šole Izola. Obogatitvene dejavnosti so potekale v 
dopoldanskem času v vrtcu in sicer vrtčevski pevski zbor ter gledališka skupina, kakor tudi 
knjižnica ob petkih. V popoldanskem času pa je bila omogočena vključitev otrok v pevski zbor 
Pingo, gibalno dejavnost ZRS Koper, plesno šolo Tany, učenje italijanščine preko gibanja In 
movimento. 
 
V jezikovne delavnice učenja italijanskega jezika, ki bi jih izvajala jezikovna šola Nista, ni bilo 
pričakovanega vpisa. Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci so namreč 
plačljive in nekatere predstavljajo prevelik strošek za starše. Zato je v načrtu, da se v šolskem 
letu 2020/2021 uvede italijansko govoreča najstarejša skupina, program pa bi izvajali 
obstoječi vzgojiteljici, od tega bo ena ves čas govoreča italijansko. Ravnateljica pove, da se je 
ravno s tem razlogom povezalo tudi s šolo v italijanskem mestu Tarzo, letos so jih obiskali 
naši učenci prve triade, naslednje šolsko leto bodo oni obiskali našo šolo, z namenom 
spodbujanja k učenju oziroma uporabi italijanskega jezika! 
 
V vrtcu so bili v sklopu obogatitvenih dejavnosti izvedeni izhodi (v šoli se uporablja izraz 
dnevi dejavnosti), od obiska gledališke predstave v gledališču Koper, obiska Škocjanskega 
zatoka, zaključne prireditev Zelenega nahrbtnika, sodelovanja na Cicižuru, obiska zdravilišča 
na Debelem rtiču ob predaji zbranih sredstev v humanitarne namene, do izvedbe 
štiridnevnega plavalnega tečaj na Bernardinu za skupino delfinov. Evidenca poškodb in 
bolezni otrok izkazuje vsakoletne respiratorne viruse, nalezljive bolezni vodenih koz, 
dogodek padca v 1 starostnem obdobju in 2 poškodbi v 2. starostnem obdobju. 
 
Zgledno je bilo tudi sodelovanje s starši otrok. Vzgojiteljice so izvajale enkrat mesečno 
pogovorne ure in po potrebi tudi individualne razgovore. Roditeljski sestanek so izpeljale 
pred začetkom šolskega leta, evalvacijski roditeljski sestanek pa  v zadnjem tednu meseca 
maja. Druženje s starši je potekalo tudi v decembrskem času, ko so otroci nastopali pred 
starši in krajani v prireditvenem šotoru Občine Ankaran. Na željo in pobudo staršev so bile 
izvedene novoletne delavnice v vrtcu za otroke in starše. Za slednje je bilo organizirano tudi 
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predavanje v sklopu Šole za starše 'Televizijski junaki in radovedni, hitri prstki', ki pa so se ga 
presenetljivo udeležili v zelo majhnem številu. 
 
Ker o 4. točki dnevnega reda ne poteka glasovanje, sklepa ni. 
 
 

Točka 5: VPRAŠANJA, POBUDE, MNENJA 

 
Ravnateljica izpostavi, da bo na seji sveta Občine Ankaran obravnavan predlog sklepa nove 
cene programa vrtca, zavod je pripravil elaborat o predlogu cene vrtca (cena je sestavljena iz 
stroškov dela, ki so se povišali zaradi napredovanj v javnem sektorju oziroma povišanj 
plačnih razredov v začetku letošnjega leta, stroškov materialov storitev in živil). Izvajanje 
nadstandardnega programa se ne šteje v osnovno ceno vrtca, kot tudi ne stroški 
obogatitvenih dejavnosti, ki jih v celoti krije Občina Ankaran. Cena vrtca programa se 
obračuna za normativ maksimalnega števila otrok, v tem primeru 123. V naslednjem šolskem 
letu bo v vrtec vpisanih 110 otrok, povišal pa se bo normativ v prvih dveh starostnih 
skupinah, ki po zakonodaji dovoljuje dodatni dve mesti. Na splošno je povpraševanje po 
vpisu v vrtec izredno veliko, vseh otrok ni bilo možno sprejeti. Cene vrtca so bile 
nespremenjene od leta 2012, določene še s sklepom občine Koper, ko je bil ankaranski vrtec 
del Vrtca Semedela. Ekonomska cena trenutno ni realna. Ekonomska cene se bo tako 
povišala za 8,3 % za 1. starostno obdobje in za 14,5 % za 2. starostno obdobje. 
 
Ravnateljica ponovno izpostavi bistveno težavo na šoli v tem šolskem letu, da v osmih 
oddelkih oziroma razredih ne pišejo domačih nalog in ne prinašajo dogovorjenih potrebščin. 
Poudari, da to vidi kot družbeni problem, na primer, da v celotnem razredu štirje učenci 
pišejo domače naloge ostali ne! Navedeno bo vsekakor izziv za naslednje šolsko leto! Teče 
debata, da se najde vzvod za ureditev povedanega, v ocenjevanje se sme vključiti vprašanje 
iz domače naloge (iz učnega načrta). Predstavnica staršev poda primer iz 2. razreda, kar se je 
pokazalo za učinkovito orodje, ko pride učenec v šolo brez domače naloge, se vpiše v beležko 
in v zvezek, starš pa se mora podpisati, da je s tem seznanjen. 
 
Pomočnica ravnateljice za vrtec pozove predstavnike staršev, da posredujejo informacije 
staršem o zaključni prireditvi vrtca. V primerjavi z lansko zaključno prireditvijo, naj se letos 
prireditev gleda mirno, kulturno, brez vmesnih motenj, vstajanj, klepetanja! Podana so bila 
navodila o poteku prireditve, da bodo otroci po nastopu odpeljani nazaj v vrtec in jih bodo 
starši prevzeli v vrtcu po zaključku prireditve. Predstavnica staršev 5.a razreda poda mnenje, 
da bi se lahko prireditev snemala, posnetke pa bi se razdelili med starše. Na ta način starši ne 
bodo uporabljali telefonov, da bi posneli svoje otroke. Nadalje predstavnica staršev vrtca 
opozori na incident pred vrtcem, ko je dostavljalec skoraj povozil otroka! Poudari, naj se 
opozori dostavljalce, ki običajno dostavljajo ob uri, ko se največ otrok pripelje v vrtec in je na 
parkirišču parkiranih veliko vozil, DA naj bodo izredno previdni. Ravnateljica pove, da je kar 
nekaj staršev, ki ne plačujejo vrtca in prehrane. Apelira, da se starše pozove, da naj redno 
plačujejo položnice. Ponovno poudari, da otrok, ki je bolan, ne sme v vrtec. V zimskem času 
je bilo v vrtcu prisotnih preveliko število bolnih otrok. Starši se morajo zavedati, da s tem v 
prvi vrsti postavljajo v nevarnost svoje otroke, ko jih z vročino pripeljejo v vrtec, potem ti 
okužijo še druge otroke.  Starši prosijo, da se poleti klimatskih naprav ne prižiga preveč, da ni 
prevelikih odstopanj med zunanjo in notranjo temperaturo. 
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Predstavniki staršev šole povprašajo glede obdarovanja učiteljev. Teče pogovor glede višine 
zneska za javne uslužbence, do katerega je dovoljeno sprejeti darilo, kdaj naj se opravi 
obdarovanje, katera darila so primerna. Predsednica sveta staršev Ana Poljak pozove 
predstavnike staršev, ali se strinjajo, da se zapiše sklep glede obdarovanja ob zaključku 
šolskega leta.  
 
Predstavniki staršev se soglasno strinjajo in potrjujejo sklep. 

Sklep 5: Starši učencev in otrok, se pri obdarovanju učiteljev držijo mejnih vrednosti, 

določenih za darila za javne uslužbence, v skladu z Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih 

uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril  

V nadaljevanju teče pogovor: predlog mamice iz vrtca glede pralnih plenic. Pomočnica 
ravnateljice za vrtec pove, da je predlog zaenkrat zavrnjen, preverile pa se bodo možnosti za 
uporabo pralnih plenic, ob tem je za uvedbo le-teh največja ovira izvajanje ustrezne higiene! 
Učenci 8. razreda so opozorili, da obroki kosila niso enakomerni, da so prejeli manjšo porcijo 
kot 2. razred. Pohvala staršev skupini rakovic, ki so zadovoljni z vzgojiteljem Matejem, da je 
vpeljal, da gredo otroci takoj zjutraj ob prihodu v vrtec v telovadnico.  
 
Predsednica sveta staršev pove, da je potekala dopisna seja Sveta zavoda, sprejet je bil nov 
akt Pravila šolskega reda, ki bo jutri obravnavan na seji Sveta zavoda in bo objavljen na 
spletni strani. Prebere mnenja, vprašanja, pripombe staršev iz 3.b razreda, ki so jih naslovili 
na šolo oziroma ravnateljico. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18:50. 

 

 

Zapisala:            Predsednica Sveta staršev 

Ana Bordon                        mag. Ana Poljak 

                    

 

 

Ankaran, 10. 6. 2019 

 

 


