
 

 

 

Številka:  900-6/2020/3 

Datum:  22. 9. 2020 

 

 

ZAPISNIK 17. REDNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA ANKARAN 

 

V torek, 22. 9. 2020, se je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran ob 17.00 uri pričela 17. 

redna seja Sveta zavoda Osnovne šole in vrtca Ankaran. 

Prisotnih je bilo 9 članov Sveta zavoda: Ana Poljak, Bojan Ferlež, Darko Planinšek, Igor 

Smolnik, Jožef Vidali, Katja Pišot Maljevac, Mirko Zorman, Valentina Šukljan, Zorica Krstič. 

Suzana Majer in Darij Dujmovič sta svoj izostanek opravičila. 

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

Petrovčič, pomočnica ravnateljice za vrtec Kristina Twrdy ter tajnik VIZ Urška Pečar, kot 

zapisničarka.  

Predsednik Sveta zavoda pozdravi vse navzoče, otvori sejo in ugotovi, da je zagotovljena 

sklepčnost, zato lahko Svet zavoda prične z delom. Nato predstavi dnevi red: 
 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta zavoda. 

2. Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta OŠV Ankaran za šolsko leto 

2019/2020  - 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 2020/2021 – obravnava in 

sprejem.  

5. Letni delovni načrt Vrtca Ankaran za šolsko leto 2020/2021 – obravnava in sprejem.   

6. Pobude, predlogi in mnenja. 

 

Ker pripomb na predstavljeni dnevni red ni, je dnevni red sprejet.  
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točka:  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE SVETA ZAVODA 

 

Predsednik Sveta zavoda povzame vsebino zapisnika 16. redne seje Sveta. Predstavi 

pripombe na zapisnik sindikalne zaupnice glede razmerja zaposlenih v Svetu zavoda. 

Razmerje števila zaposlenih med strokovnimi delavci vrtca in šole v sedanji sestavi določa 

Odlok o ustanovitvi zavoda. Za spremembo slednjega je odgovorna občina ustanoviteljica. 

Vpraša, če ima še kdo pripombe na zapisnik. Ker jih ni, predlaga gladovanje. 

 

Sklep 1:  Člani Sveta zavoda ob upoštevanju popravkov Nade Đukić soglasno potrdijo 

zapisnik 17. redne seje Sveta zavoda. 

 

Predsednik Sveta zavoda predlaga še potrditev zapisnika 10. dopisne seje, s katero se je, 

zaradi skorajšnjega poteka mandata obstoječim predstavnikom delavcev v Svetu zavoda, 

potrjevalo Sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec 

Ankaran. 

 

 Sklep 2:  Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo zapisnik 10. dopisne seje Sveta zavoda. 

 

1. točka:  POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OŠV ANKARAN za 

šolsko leto 2019/2020   

 

Ravnateljica predstavi poročilo o uresničitvi LDN za šolsko leto 2019/2020. Šolo je obiskovalo 

250 učencev v 13 oddelkih, zaposlenih je bilo 31 pedagoških delavcev, 15 upravno tehničnih. 

Svetovalna služba se je ukvarjala največ z učenci, ki so potrebovali učno pomoč pa tudi z 

nadarjenimi učenci ter z vzgojno problematiko. V 9 oddelkih je delo potekalo po programu, v 

4 je bila prisotna vedenjska problematika. Z njimi se je ukvarjala svetovalna služba, razredniki 

in zunanji strokovnjaki. 

Bilo je 14 konferenc, od tega tri ocenjevalne. Več je bilo pogovora o pedagoškem delu. 

Učenci so se organizirali v šolsko skupnost in parlament, izvedli so anketo v kateri so se 

pozanimali, ali bi učenci v šoli nosili uniforme. 

V šoli je bilo 29 učencev s statusom športnika in mladega umetnika. 
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Realizacija pouka je bila kljub izvedbi pouka na daljavo dobra (95 % realizacija). Težave so bile 

le pri nekaterih izbirnih vsebinah. Učni uspeh je bil pozitiven v vseh oddelkih, razen v enem.  

Ravnateljica pove še o spoprijemanju z otroki z vedenjskimi težavami. Gre za delovanje, ki je 

na zunaj sicer nevidno. Za razreševanje te problematike so potekali pogovori na individualni 

ravni, s starši, zunanjimi centri, delo je potekalo v manjših skupinah, delo s celo skupino 

sledilo v 3. koraku. 

V nadaljevanju pove, da so učenci dosegali visoke povprečne ocene. Uspešni so bili tudi na 

tekmovanjih. V zlato knjigo se je vpisalo 8 učencev, ti so vseh devet let dosegali odličnost. 

Ravnateljica je izvajala hospitacije, bilo je izvedeno poročilo o delu z otroki z osebnimi potrebami, 

samoevalvacija. 

Glede komunikacije z učitelji so učenci povedali, da so učitelji dostopni in pomagajo, s sošolci 

v razredu so se dobro razumeli. Včasih nastopijo tudi težave, ki pa se jih trudimo odpraviti. 

Odpadla je samo ena šola v naravi. Učenci so s prehrano zadovoljni. Projekti v šoli bodo 

potekali še naprej. Potrebno je poskrbeti za varnost učencev, njihov za prihod in varno pot v 

šolo, šolsko okolico se ureja.  

Ravnateljica še pove, da so pogovorne ure namenjene staršem. Prisotnost na roditeljskih 

sestankih je 65 %. Izpeljano je bilo tekoče vzdrževanje. Število otrok v šoli se je povečalo. 

Predsednik Sveta zavoda povpraša o morebitnih predlog in dopolnitvah dokumenta. Ker jih 

ni, pozove h glasovanju. 

 

Sklep 3:   Člani Sveta zavoda soglasno potrjujejo Poročilo o uresničitvi letnega 

delovnega načrta OŠV Ankaran za šolsko leto 2019/2020. 

 

2. točka:  POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA VRTCA ANKARAN 

za šolsko leto 2019/2020 

 

V šolskem letu 2019/2020 je vrtec obiskovalo 111 otrok prvega in drugega starostnega 

obdobja. Otroci so vrtec obiskovali redno. Zaposlenih je bilo 7 vzgojiteljev in 10 pomočnikov 

vzgojiteljev. Urniki so bili za vzgojitelje in pomočnike fiksni. V primeru izpada kadra ni bilo 

težav pri sestavi urnika. Zaposleni so se številčno udeleževali izobraževanja. Ob delu sta 

študirali dve zaposleni. Zaposleni so bili tudi mentorji študentom Pedagoške fakultete, 
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dijakom na praksi, učencem Ljudske univerze. Nastope za strokovni izpit je izvedel en 

zaposleni.  

Izhodov je bilo malo, prav tako tudi prejetih obiskov. Vrtec je sodeloval v več projektih. Vsi 

otroci so obiskovali knjižnico, 71 otrok si je knjigo tudi izposodilo. V vrtcu je bilo nekaj 

manjših poškodb. Nalezljive bolezni so bile samo sezonske narave.  

V vrtcu se je spremljalo spremembe na hodnikih vrtca zaradi vodnih madežev. Izvedel se je  

monitoring. Ugotovljeno je bilo, da bo potrebna temeljita sanacija vrtca. Nabave osnovnih 

sredstev ni bilo veliko, pedagoginjo se je opremilo za delo z otroki. 

V vrtcu je potekalo svetovalno delo, tudi z otroki s posebnimi potrebami. Izvajali sta ga obe 

svetovalni delavki, surdopedagoginja ter logopedinja.  

Starši so sodelovali v Svetu staršev, na govorilnih urah. Individualni razgovori so potekali po 

potrebi. Komunikacija med vzgojitelji in starši je potekala tudi v času, ko je bil vrtec zaprt. 

 

Sklep 4:  Člani Sveta zavoda soglasno potrjujejo Poročilo o uresničitvi letnega delovnega 

načrta Vrtca Ankaran za šolsko leto 2019/2020. 

 

3. točka: LETNI DELOVNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE ANKARAN za šolsko leto 2020/2021 

 

V letošnjem šolskem letu je v šolo vpisanih 256 učencev. Ker je en oddelek več, je bila 

zbornica spremenjena v učilnico. Pouk bo potekal po A modelu MIZŠ. V kolikor se bo pojavila 

potreba, se bo pouk izvajal po modelu B. Učenci 7., 8. in 9. razreda nosijo maske. Zaposleni 

jih nosijo tudi v skupnih prostorih in povsod, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje. Dnevi 

dejavnosti so načrtovani na način, kot da bo pouk potekal po B modelu. Spremenili se bodo, 

če bo pouk potekal na daljavo. Upoštevati je potrebno epidemiološko sliko. Tudi šole v naravi 

so nastavljene tako, kot da bo pouk potekal normalno. Pripravljen je Protokol za pouk na 

daljavo, kjer so določene obveznosti in način dela učiteljev. 

Predsednik Sveta zavoda opozori na to, da so v LDN predvidene 4 seje, pri čemer so 

razpisane 3. Predlaga, da se poleg predvidenih sej čim prej po prenehanju mandata Sveta 

zavoda v sedanji sestavi izvede prva (konstitutivna) seja sveta v novi sestavi.  

 

Sklep 5:  Člani Sveta zavoda ob dopolnitvi načrta dela Sveta zavoda soglasno 

potrjujejo Letni delovni načrt Osnovne šole Ankaran za šolsko leto 2020/2021.  
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4. točka:  LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA ANKARAN za šolsko leto 2020/2021 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec uvodoma pove, da vrtec Covid premaguje tako, da ostaja 

vrtec. V petek je Združenje vrtcev doseglo, da so lahko vzgojitelji v vrtcih brez mask. To je 

pomembno, ker se otroci učijo prepoznavati čustva z obrazov.  

Nekaj je novosti v novem LDN za vrtec. Ena je urnik odpiranja vrtca. Po novem se bo odpiral 

ob 6:30, saj ni potrebe, da bi ga odpirali prej. Delo vzgojiteljev je razporejeno tako, da bodo 

pomagali popoldan, ko je več dela. Druga novost je kombiniran oddelek v katerem so otroci 

iz prvega in drugega starostnega obdobja. Največ povpraševanja je za najmanjše otroke. 

Poleti je bilo veliko odpovedi vpisov v vrtec, ker so starši izgubljali delo. Nekaj je tudi 

podaljšanih porodniških dopustov. Otroci se bodo v vrtec uvajali od septembra pa vse do 

julija. Tretja novost je dvojezični oddelek v najstarejši skupini otrok, kjer se delo v vrtcu izvaja 

v italijanskem jeziku. Načrtovanih je tudi več izhodov: Dan športa, Teden otroka, Lutkovne 

igre, predstave, praznovanje Gregorjevega, Beli zajček, Erasmus Plus. 

Predsednik Sveta zavoda povpraša o predlogih, dopolnitvah LDN. Eden izmed članov Sveta 

zavoda pove, da je bilo na Svetu staršev govora o predlogih predavanj za starše. Pohvali 

izvajanje italijanščine.  

Ravnateljice še pove, da se vedno izbere predavatelja, ki predava najprej učiteljem in nato 

staršem, zato, da se lahko lotijo problematike iz istega zornega kota. 

Ker pripomb drugih pripomb ni, predsednik Sveta zavoda predlaga glasovanje.  

 

Sklep 6 :  Člani Sveta zavoda soglasno potrjujejo Letni delovni načrt Vrtca Ankaran za 

šolsko leto 2020/2021.  

 

5. točka:  POBUDE, PREDLOGI IN MNENJA 

 

Eden izmed članov Sveta zavoda vpraša, zakaj ni bila sanacija vrtca izvedena v poletnih 

mesecih. Ravnateljica pove, da zaradi korona virusa in pogajanj zaradi unovčitve bančne 

garancije. Danes je bila vložena unovčitev bančne garancije. Potrebno bo še vložiti tožbo 

proti izvajalcem, saj je bil objekt predan kot neustrezen.  

Predsednik Sveta zavoda pripomni, da gre za hudo konstrukcijsko napako.  
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Ravnateljica pove, da je bila drenaža položena na način, da so postavljene cevi prerezane na 

pol. Težave so tudi z napačno postavljeno hidroizolacijo. Denar, ki ga bo šola prejela iz 

unovčene bančne garancije ne bo zadostoval za odpravo vseh napak. 

Nadalje ravnateljica pove, da so avgusta začeli z raziskovanjem zakaj se novejši del stavbe 

poseda, saj so na stenah stavbe vidne razpoke. Ugotovljeno je bilo, da je na terenu 

postavljenih veliko več pilotov, kot jih je bilo načrtovanih, ti pa niso vsi povezani s stavbo. 

Stavba je trenutno neprimerna za dozidavo, zako sta širitev šole in gradnja telovadnice 

trenutno nemogoči.  

 

Predsednica Sveta staršev vpraša kaj pomeni, da se otroka prijavi na CSD. Ravnateljica pove, 

da je v času korona virusa prihajalo do tega, da so otroci ponekod ostajali doma sami. Na 

naši šoli do tega sicer ni prihajalo. V določenih primerih je šola poskrbela, da so učenci dobili 

hrano, internet in računalnike. Zaznana je bila tudi ena dolgotrajna neodzivnost. Šola je 

dobila navodilo, da se tako družino prijavi, ker potrebuje pomoč. Sedaj je šola še dodatno 

opozorjena na take situacije. 

 

Ravnateljica pove o seji Sveta staršev, ki je potekala dan pred sejo Sveta zavoda in na kateri 

se je konstituiral Svet staršev. Predstavnik 2. razreda je opozoril, da zavod nima poslovnika 

Sveta staršev. Težavo vidi v tem, da v Svet zavoda ne morejo priti vsi starši, ki bi si to želeli. 

Pravi, da bi član Sveta zavoda lahko bil tudi nekdo, ki ni nujno tudi v Svetu staršev. 

Predsednica Sveta staršev mu je odgovorila, da Odlok OŠVA ne predpisuje poslovnika, pravila 

delovanja so jasna in se upoštevajo smiselno enako, kot je določeno v Poslovniku Sveta 

zavoda. Pove še, da so delovali brez težav vsa 4 leta in v kolikor bi do težav prišlo, ne pomeni, 

da jih ni mogoče rešiti, ker poslovnika ni. Predlaga še, da se poslovnik lahko sprejme, v 

kolikor je za to interes. Pove še, da se je predstavnik razreda na seji Sveta staršev skliceval na 

določen člen v zakonu, katerega točno sicer ni vedel.  

Ravnateljica pove, da je preverila v ZOFVI-ju, kjer je določeno, da lahko vsak starš kot 

predstavnik razreda zastopa interese razreda v Svetu staršev in ko je izvoljen v Svetu staršev, 

se ga voli v Svet zavoda.  

Ga. Krstič pove, da je bilo tudi v zavodu v katerem je bila prej zaposlena tako. V nasprotnem 

primeru ne bi bilo povezave med Svetom staršev in Svetom zavoda. 
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Predsednica Sveta staršev pove, da je vsako leto problem sploh dobiti predstavnika razreda, 

ki bo zastopal razred v Svetu staršev. 

G. Ferlež predlaga, da se zadevo vseeno preveri.  

Predsednik Sveta zavoda pove, da vidi bistvo spora v tem, da so voljeni v Svet zavoda samo 

člani Sveta staršev. Predstavnik Sveta staršev, ki je izpostavil to težavo pa pravi, da bi moralo 

biti drugače in se pri tem sklicuje na Osnovno šolo v Izoli. Predlaga še, da v kolikor gospod 

predloži obravnavani člen, se zadevo preveri, v nasprotnem primeru je zadeva zaključena. 

G. Smolnik pove, da mora biti starš najprej izbran kot predstavnik staršev v razredu, sledi 

zastopanje v Svetu staršev in nato v Svetu zavoda. 

Predsednik Sveta zavoda poda še mnenje glede sprejema poslovnika. Zveza aktivov svetov 

staršev na svoji spletni strani objavlja predloge poslovnika. Morda bi bilo smiselno odpreti 

resno razpravo ali se poslovnik res potrebuje. Predlaga, da se pogleda modelne poslovnike in 

prenese koristi. 

G. Ferlež še pove, da se o predlogu diskutira. Na seji Sveta staršev interesa o tem ni bilo.  

 

Predsednik Sveta zavoda zaključi sejo Sveta zavoda v tej sestavi in se vsem zahvali za dobro 

sodelovanje. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:30. 

 

Zapisala:            Predsednik Sveta zavoda 

Urška Pečar                       mag. Mirko Zorman 

 

                    

 


