
 

 

 

Številka:  900-7/2020/3 

Datum:  18. 11. 2020 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN 

 

V sredo, 18. 11. 2020 ob 16.00 uri, se je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran in preko 

ZOOM-a ob pričela 1. redna seja Sveta zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran. Prisotnih je 

bilo 11 članov Sveta zavoda: Mirko Zorman, Valentina Šukljan, Bojan Ferlež, Zorica Krstič, 

Katja Pišot Maljevac, Igor Smolnik, Nataša Jerman, Ana Poljak, Ana Bordon, Miha Franca, 

Mirella Ceglar Jurinčič. 

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 ter kot predsednica Volilne komisije Osnovne šole in vrtca Ankaran.  

 

Ravnateljica, kot sklicateljica seje, pozdravi vse navzoče in predstavi dnevi red: 

Dnevni red: 

1. točka:  PREGLED KANDIDATOV ZA ČLANSTVO V SVETU ZAVODA 
2. točka:  KONSTITUIRANJE SVETA ZAVODA V NOVI SESTAVI – IZVOLITEV 

PREDSEDNIKA IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA 
3. točka:          PREDLOGI, POBUDE, MNENJA 

 

Ker pripomb na predstavljeni dnevni red ni, je slednji potrjen. Ravnateljica besedo preda 

najstarejšemu članu Sveta zavoda OŠV Ankaran, g. Mirku Zormanu. 

Predsedujoči pozdravi vse navzoče, otvori sejo in ugotovi, da je zagotovljena sklepčnost, zato 

lahko Svet zavoda prične z delom.  

 

1. točka:  PREGLED KANDIDATOV ZA ČLANSTVO V SVET ZAVODA 

Predsedujoči preda besedo predsednici Volilne komisije Osnovne šole in vrtca Ankaran, Urški 

Pečar, ki povzame vsebino Poročila o rezultatih volitev z dne 23. 9. 2020 ter vsebino Sklepa 

Občine Ankaran o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda. Predsedujoči 

predstavi novoizvoljene člane Sveta zavoda: predstavnike zaposlenih Miho Franca, Natašo 
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Jerman, Igorja Smolnika, Valentino Šukljan, Zorico Krstič, predstavnike ustanovitelja: Katjo 

Pišot Maljevac, Mirka Zormana, Mirello Ceglar Jurinčič ter predstavnike staršev: Bojana 

Ferlež, Ano Poljak in Ano Bordon. Predsedujoči predlaga, da se mandati staršev preverijo 

vsako leto. Poročilo o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda in obvestilo o izvolitvi 

predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov staršev se vložijo v zbirko dokumentov novega 

Sveta zavoda. Svet zavoda na predlog predsedujočega z ugotovitvenim sklepom razglasi, da 

so mandati članov Sveta zavoda verificirani. Nihče ni proti, nihče ni vzdržan. 

Sklep:   Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo mandate članov Sveta zavoda Osnovna 

šola in vrtec Ankaran. 

 

2. točka:  KONSTITUIRANJE SVETA ZAVODA V NOVI SESTAVI – IZVOLITEV 

PREDSEDNIKA IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA 

Predsedujoči pozove prisotne k podaji predlogov kandidatov za predsednika Sveta zavoda ter 

njegovega namestnika. Večina prisotnih za predsednika predlaga g. Mirka Zormana, ki 

kandidaturo sprejme. Za namestnika predsednika predlagajo Igorja Smolnika, ki kandidaturo 

sprejme. Predsedujoči predlaga izvedbo glasovanja o kandidatih. Izvedejo se volitve, ki so 

javne. Člani glasujejo z dvigom rok. Glasove šteje predsedujoči in javno objavi rezultat. Vsi 

člani za predsednika Sveta zavoda volijo Mirka Zormana. Vsi člani za predsednika namestnika 

Sveta zavoda volijo Igorja Smolnika. Nihče ni proti, nihče vzdržan. Predsedujoči razglasi izid 

glasovanja in prevzame vodenje seje kot izvoljeni predsednik. 

Sklep:   Člani Sveta zavoda za predsednika Sveta zavoda Osnovne šole in vrtca 

Ankaran izvolijo g. Mirka Zormana, za namestnika predsednika izvolijo 

Igorja Smolnika. 

 

3. točka: PREDLOGI, POBUDE, MNENJA 

Ravnateljica predstavi nadaljevanje pouka na daljavo: pouk na daljavo poteka na predmetni 

stopnji že en mesec, na razredni stopnji se je pričel po počitnicah. Učenci dobijo snov v 

spletne učilnice Arnesa in po e-pošti. Spremenil se je šolski koledar, 2 tedna so trajale 

jesenske počitnice. Morda bo dneve potrebno nadomeščati. Pouk bo potekal na daljavo še ta 

in naslednji teden. V kolikor bo možno, se bomo vrnili v šolo, kar si želimo vsi. Ravnateljica se 

zahvali aktivnim učencem, katerih delež je visok, nekaj je takih, ki imajo težave. Težave so 

tudi pri tem, da so starejši učenci nesamostojni. Morda ne jemljejo pouka na daljavo dovolj 
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resno. Raziskujemo težave in prosimo starše, da pri otrokih spodbujajo samostojnost. 

Sklicala je sestanek predmetne in razredne stopnje, kjer jim je predstavila prednosti, težave, 

pomanjkljivosti pouka na daljavo in se jim zahvalila.  

Predsednik Sveta zavoda vpraša, če želi še kdo kaj pripomniti. Pri tej točki formalnega sklepa 

ni. Opozori še na to, da se Svet zavoda sestaja na rednih sejah. Nujnih in izrednih sej v 

prejšnjem mandatu ni bilo. Večkrat so potekale dopisne seje, ko razprava ni bila potrebna. Z 

novim mandatom se seje številčijo ponovno. Pri prvi točki se potrjuje zapisnike prejšnjih sej, 

da se lahko objavijo na spletu.  

Ravnateljica še pove, da je danes potekalo srečanje pomočnikov ravnateljev in ravnateljev 

vrtcev. V obalno kraški regiji je največ otrok prisotnih v ankaranskem vrtcu. Velik del 

zaposlenih je zato v službi. Doma ostajamo, da bi zajezili širjenje virusa, kljub temu vzgojitelji 

delajo. Kuhinja kuha za občane in otroke iz socialno ogroženih družin, tudi hišnik dela. Velika 

dela v vrtcu čakajo.  

Ana Poljak pove, da je vprašala pri predstavnikih staršev glede pouka na daljavo. Želela je 

dobiti odziv, kako se soočajo s težavami. Prvič je dobila toliko odzivov, nekaj jih je že poslala 

ravnateljici, da se težave rešijo. Pove še, da vsi starši komaj čakajo normalno izobraževanje. 

Pouk na daljavo tokrat poteka bolje kot spomladi. Veliko je pripomb na delo določenih 

učiteljev. Nekateri starši pravijo, da niso bili jasni kriteriji za nujno varstvo. Starši ne dobijo ne 

dopusta ne drugih plačanih odsotnosti. Tudi delo od doma in varstvo otroka ni možno. 

Nekateri to izkoriščajo. Starši tudi opažajo, da se izvaja kurikulum naprej. Zanima jih ali se 

lahko vzgojiteljice javljale preko Zooma, ker jih otroci pogrešajo.  

Pomočnica ravnateljice pove, da je predlog dejavnosti objavljen na spletu.  

Ana Poljak še pove, da je dobila pripombo glede združevanja otrok v nujnem varstvu po 

starosti.  

Bojan Ferlež pove, da ni prejel veliko povratnih informacij. Velikega odziva ni bilo, bile so 

pohvale. Glede kriterijev za nujno varstvo pove, da so nujni poklici samo nekateri. Nekateri 

starši si ne morejo vedno poiskati varstva. Pohvali vzgojiteljico Alenko, ki jim pošilja igrice in 

naloge za otroke. Večinoma je dobil samo pohvale na delo vzgojiteljev.  

Predsednik Sveta zavoda pripomni, da glede nujnega varstva različne občine ravnajo različno.  

Katja Pišot Maljevac pove, da gre za ohlapno dikcijo. Občina je v navezi z javnim zavodom. S 

pomočnico so pretehtali različne scenarije, veliko so se pogovarjali in iskali rešitve. MOK je 

vse prepustil vrtcem. Trenutno drugih podlag za zaostritev pogojev ni. Občina nima podlage, 
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da ni dala prednosti samo določenih poklicem. Starši lahko dajo otroka v vrtec tudi v primeru 

dela od doma.  

Pomočnica ravnateljice pove, da so bile skupine formirane na podlagi prvega navodila. Prvi 

teden je bilo v nujno varstvo vpisanih 5 otrok, nato se je vpis vsak teden večal. Skupine so 

mešane, ker so v skupini sorojenci, zato, da je čim manj stikov. Pritiski so bili tudi s strani 

staršev, zakaj ne dajejo določenih otrok skupaj. Povedala jim je, da gre za nujno in ne 

počitniško varstvo. Starši tedensko javljajo ali bo otrok v vrtcu. Veliko je s.p.-jev, ki si sami 

napišejo izjavo. Vrtec ne more vedeti ali gre za utemeljeno varstvo ali ne. Zmanjka tudi 

delavcev, ki bi delali, ker so v rizičnih skupinah. Zaposleni v vrtcu delajo, se ne pritožujejo, 

trenutno je takih 8.  

Katja Pišot Maljevac predlaga rotacijo. Pomočnica ravnateljice za vrtec pove, da teh 

kompetenc nima. Vrtec je otroke sprejel in opozoril starše na to, da gre za nujno varstvo. 

Ravnateljica pove, da lahko starše samo prosimo in jih osveščamo o težavi.  

Predsednik Sveta zavoda predlaga, da se seja zaključi. V prednosti je delovanje države in ne 

vrtec, omejitve so zato, da se omeji širitev virusa.  

Ana Poljak še pove, da so bile učiteljice 1. in 2. razreda deležne pohval. Na razredni stopnji 

učenci pogrešajo interakcijo v razredih. Zanima jo še zakaj ne uporabljajo eAsistenta 

namesto Arnesovih učilnic in zakaj te niso poenotene, nekateri pogrešajo odzive in splošna 

navodila: kako izvajati pouk, cilje, nimajo pedagoških prijemov.  

Ravnateljica pohvali učitelje in strokovne delavce. Spletne učilnice se uporablja, ker gre za 

osnovno platformo, ki je brezplačna. Učilnice v eAsistentu so drage. Učilnice so urejene, kot 

imajo učitelji urejene učilnice. Učenci, ki so delali v šoli, delajo tudi doma. Pri učencih, kjer so 

bile težave že prej, so tudi pri delu na daljavo. Nekateri starši so učitelje in učilnice pohvalili, 

v drugih je bilo vse narobe. Pove še, da je šolsko okolje nenadomestljivo, pouk na daljavo ni 

enak pouku v šoli.   

Ni sklepa. 

 

Predsednik Sveta zavoda in ravnateljica se  zahvalita prisotnim za opravljeno delo. 

Seja je bila zaključena ob 17:10. 

 

Zapisala:        Predsednik Sveta zavoda 

Urška Pečar        mag. Mirko Zorman 


