
 

 

 

Številka:  900-6/2021/3 

Datum:  30. 9. 2021 

 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN  

 

V sredo, 22. 9. 2021, je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran s pričetkom ob 17.00 uri potekala 4. 

redna seja Sveta zavoda Osnovna šola in vrtca Ankaran. 

 

Prisotnih je bilo 7 predstavnikov Sveta zavoda. Odsotni so bili štirje predstavniki, Mirella Ceglar 

Jurinčič, Zorica Krstič, Nataša Jerman in Petra Privošnik,  ki so svojo odsotnost pravočasno sporočili.  

 

Seje so se udeležile tudi ravnateljica zavoda Željka Adamčič, pomočnica ravnateljice za šolo Anja Zalar, 

pomočnica ravnateljice za vrtec Kristina Twrdy in sindikalna zaupnica Nada Đukić ter tajnik VIZ Ana 

Bordon kot zapisničarka.  

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje 

2. Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta OŠ Ankaran za šolsko leto 2020/2021 – 

obravnava in sprejem 

3. Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta Vrtca Ankaran za šolsko leto 2020/2021 – 

obravnava dokončnega poročila in potrditev 

4. Letni delovni načrt Osnovne šole Ankaran za šolsko leto 2021/2022 – obravnava in sprejem  

5. Letni delovni načrt Vrtca Ankaran za šolsko leto 2021/2022 – obravnava in sprejem 

6. Razpis delovnega mesta ravnatelja – sklep in pregled aktivnosti  

7. Pobude, predlogi in mnenja. 

 

G. Zorman najprej pozdravi navzoče, predvsem novo predstavnico Sveta staršev. Opozori glede 

zakonodaje, da se morajo predstavniki Sveta staršev v Svetu zavoda izvoliti vsako šolsko leto. Postavi 

vprašanje o morebitnih pripombah na dnevni red, ker slednjih ni, je ta z dvigom rok navzočih soglasno 

sprejet. 

 

1. točka:  Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje 

Ni pripomb na zapisnik. Izvede se glasovanje za potrditev zapisnika. 
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Sklep 1:  Zapisnik 3. redne seje je soglasno potrjen 

 

2.  točka:  Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta OŠ Ankaran za šolsko leto 

2020/2021 – obravnava in sprejem 

 

Ravnateljica povzame poročilo preteklega šolskega leta.   

 

Zaposlenih je bilo 37 pedagoških delavcev, 10 administrativno tehničnih. Razporeditev delavcev je 

potekala po sistemizaciji. V nadaljevanju predstavi poročilo o šolskem svetovalnem delu in 

sodelovanju na pedagoških konferencah. Nadalje predstavi statuse učencev, realizacijo pouka, 

izostanke in splošni učni uspeh, ki je bil 4,2. 

Pove, da sta bili izvedeni dve prireditvi, kljub omejitvam, v drugačni obliki, predvajani preko spleta. 

Podobno  je s šolskimi tekmovanji, kot primer navede, da učenci že drugo šolsko leto niso tekmovali v 

matematiki, ker jih po prihodu v šolo, po zaključeni epidemiji, ni bilo možno ustrezno pripraviti na 

tekmovanje. 

Poudari, da je še bolj zaskrbljujoče, da število otrok, ki v celoti preberejo dela za bralno značko upada! 

Težava je predvsem, da otroci ne berejo v domačem okolju, ni spodbude, motivacije. 

Projekti so potekali na daljavo, prav tako seje svetov. Šola je, kot do sedaj, bila udeležena oziroma je 

sodelovala pri različnih projektih. 

 

G. Zorman pozove k morebitnim pripombam. G. Ferlež pove, da je bilo na včerajšnji seji Sveta staršev 

dogovorjeno, da se bodo individualne težave reševale skupaj z ravnateljico, preko predsednice Sveta 

staršev (starši se bodo obrnili na predsednico, slednja na ravnateljico). 

 

Sklep 2: Poročilo o uresničitvi LDN šole za šolsko leto 2020/2021 je soglasno potrjeno 

 

3. točka:  Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta Vrtca Ankaran za šolsko leto 

2020/2021 – obravnava dokončnega poročila in potrditev 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Twrdy predstavi poročilo. 

 

Vrtec je obiskovalo 108 otrok v 7 oddelkih, 39 otrok v prvem in 69 v drugem starostnem obdobju. 

Povprečna letna prisotnost otrok se je znižala, zaradi zagotovitve zgolj nujnega varstva od novembra 

do februarja. Varstvo oz. delo pa je bilo organizirano po smernicah NIJZ, potekalo je v mehurčkih po 

oddelkih, tudi po odprtju vrtca. Nadalje predstavi, koliko je bilo zaposlenih, urnike, izobraževanja, ki 

so se jih udeležili zaposleni. 
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Predstavi tudi obogatitvene in druge dejavnosti, izhode, ogled gledališke predstave v koprskem 

gledališču  za skupine morske želve, ribe in delfine ter ogled zakulisja v gledališču Koper. 

Izvedel se je projekt Mali sonček, Zeleni nahrbtnik, Beli zajček – vključilo se je 6 oddelkov, 1 oddelek 

ne. Tačke pomagačke, sodelavka Ingrid je s psičko Lio prihajala v vrtec tudi v času dela v t.i. 

mehurčkih. V vrtcu je zaposlenih 8 vzgojiteljev in 10 pomočnikov. V skupini najstarejših predšolskih 

otrok sta delali dve vzgojiteljici, ena  slovensko govoreča, druga pa italijansko. Povratne informacije, 

predvsem s strani staršev so spodbudne,  otroci so se skozi igro in vsakodnevne rutinske situacije 

veliko naučili, kar potrjuje ustreznost dvojezičnega oddelka kot pristopa k seznanjanju z italijanščino 

kot jezika okolja.  

 

Ugotavljajo tudi, da je bila meseca julija visoka prisotnost v vrtcu, napovedana visoka prisotnost v 

avgustu pa potem ni bila realizirana (od 70 prijavljenih je bilo v avgustu prisotnih 30 otrok). Na starše 

bo treba apelirati, da malo bolj natančno in z gotovostjo napovejo prisotnosti v poletnih mesecih .  

 

G. Zorman pozove k pripombam. Ga. Šukljan opozori, da bi bilo treba v točki IV. 'Popravila in 

vzdrževanje' spremeniti vsebino, saj je napisano, da se napovedujejo večja popravila v poletnem 

času, kar pa ni bilo realizirano. 

 

Sklep 3: Poročilo o uresničitvi LDN vrtca za šolsko leto 2020/2021 je soglasno potrjeno 

 

4. točka:  Letni delovni načrt Osnovne šole Ankaran za šolsko leto 2021/2022 – obravnava in 

sprejem  

 

Ravnateljica predstavi LDN 2021/2022. Letos je v šolo vpisanih 262 otrok v 14 oddelkih.  

Pomočnica ravnateljice za šolo predstavi dneve dejavnosti (športni, naravoslovni, kulturni), ki jih bo 

15, nekaj so jih že opravili v septembru.  V primeru šolanja na daljavo bodo dnevi izpeljani preko 

zooma.  

 

Šola v naravi bo izvedena za 3. razred - plavanje, smučanje pa bo izvedeno za 5. in 6. razred skupaj, 

ker je 5. razredom lani odpadlo. Šola v naravi - smučanje je del učnega načrta in smo ga dolžni 

izpeljati, ostale šole v naravi pa so nadstandard in jih šola ni dolžna izpeljati. Plačnik nadstandarda je 

izključno Občina Ankaran, zato razredom, ki jim je lani odpadlo, letos ne bo možno nadoknaditi. 

 

Določen je protokol pouka na daljavo, pedagoške konference bodo potekle enkrat mesečno, po 

potrebi srečanja enkrat tedensko.  
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Pogovorne ure: vsak mesec, po predhodnem obvestilu razrednikov, učiteljev. Oktobrske pogovorne 

ure bodo preko spleta. Roditeljski sestanki kot običajno, tri krat v šolskem letu. 

 

Šolske prireditve: tudi v tem šolskem letu vsebinsko ostajajo enake, v vsakem primeru bodo 

izpeljane. Prav tako bodo izpeljana šolska tekmovanja, odpovedi oz. neudeležbe na tekmovanjih ne 

bo, tekmovali bodo tisti učenci, ki si to želijo.  

Šolski projekti ostajajo enaki, kot vsako leto in tudi nekaj novih projektov. 

 

Sklep 4: Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/2022 je soglasno potrjen 

 

5. točka: Letni delovni načrt Vrtca Ankaran za šolsko leto 2021/2022 – obravnava in sprejem 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec predstavi novosti Letnega delovnega načrta Vrtca Ankaran za šolsko 

leto 2021/2022. Spremenjen je delovni čas, po novem 6:30, urnik je prilagojen staršem. Letos je v 

vrtec vpisanih 110 otrok v 7 oddelkih. 

Obogatitvene dejavnosti bodo potekale še naprej, v dopoldanskem času, pevski zbor in malo 

gledališče.  

Načrtovanih je veliko dejavnosti, med drugim Dan športa, Ankarančkov tek, ogled gledališke 

predstave, obisk gasilcev in reševalnih psov, predstavitev glasbenika in delavnica, kar bo izvedel 

vzgojitelj Matjaž Karlovčec, delavnica Gledališča Koper - An ban, vsakoletna humanitarna akcija, 

reševalci, Tačke pomagačke, itn.  

Načrtovani so strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja. 

 

Sklep 5: Letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2021/2022 je soglasno potrjen 

 

6. točka: Razpis delovnega mesta ravnatelja – sklep in pregled aktivnosti  

 

G. Zorman uvodoma pove, da se v letošnjem letu pričnejo priprave za objavo razpisa za delovno 

mesto ravnatelja, saj mandat ravnateljici ga. Adamčič poteče aprila 2022. Predstavi 2 dokumenta, 

prilogi gradiva seje Sveta Zavoda. 

 

Razpis 2021: besedilo razpisa za prosto delovno mesto ravnatelja se 8. decembra objavi v časopisih 

Primorske novice in Delo, hkrati pa se objavi na spletni strani Občine Ankaran in na spletni strani 

javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran. Prav tako bo razpis objavljen na spletni strani Zavoda 

Republike Slovenije za zaposlovanje. 
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Časovnica 2021: taksativno opredeljeni datumi in vsebina postopka razpisa delovnega mesta, izbire 

med prispelimi vlogami in izbire oziroma imenovanja najprimernejšega kandidata na delovnem 

mestu ravnatelja. Postopek bosta v sodelovanju s Svetom zavoda in ostalimi deležniki, izvedla tajnica 

VIZ Ana Bordon in g. Zorman. 

 

G. Zorman pozove k potrditvi sklepa, aktivnosti z uradno objavo razpisa delovnega mesta ravnatelja, 

se izvede 8. decembra. 

 

Sklep 6: Soglasno potrjeno, da se 8. decembra objavi razpis delovnega mesta za ravnatelja in 

izvedejo uradni postopki izbire kandidata 

 

7. točka: Pobude, predlogi in mnenja. 

 

Vprašanje predstavnika staršev glede prenova vrtca. Kdaj, če sploh se bo pričela? Odgovor poda ga. 

Pišot Maljavac, predstavnica Občine Ankaran. Zadeve se nikakor še niso pričele odvijati, težave so 

nastale že pri javnem razpisu, saj se na javni razpis ni prijavil noben izvajalec. Enako je s projektom 

širitve šole, zadeva ni tako daleč, da bi se o tem sploh lahko pogovarjali. 

 

O predvideni oz. predlagani okrogli mizi, med starši, zaposlenimi, občino, da se pogleda obdobje, ki je 

za nami in poveže skupne interese, želje, možnosti. G. Zorman predlaga, da se najprej sestane manjša 

skupina, z idejami, načrtom in predlogi in potem gre v izvedbo dogodka. Ga. Đukić predlaga, da se v 

okroglo mizo vključi tudi otroke. 

 

Nadalje ga. Đukić zaprosi, kot sindikalna zaupnica sindikata SVIZ v zavodu, na katero se obračajo 

zaposleni, za uradno stališče Sveta Zavoda in tudi Sveta staršev, glede tega, da posamezni učenci ne 

upoštevajo odloka in ne nosijo mask. Učitelji so v nezavidljivem položaju, počutijo se ogrožene, saj so 

napadeni s strani staršev in neposredno udeleženi v kršitvah uradnih odlokov, zakonov. Ponovno 

povpraša ravnateljico o tem. 

 

Kar lahko in kako ravnajo ravnatelji na drugih šolah, je, da priporočajo, opozarjajo in potem ukrepajo. 

Klicala je tudi inšpekcijo, dali so ji telefonsko številko dežurne služba za nošenje mask v osnovnih 

šolah, na katero pa se nihče ne javlja. Ravnateljica pove, da je tudi sama v nezavidljivem položaju. 

 

G. Zorman zaprosi sindikalno zaupnico ga. Đukić, da naslovi pisno zahtevo, le-tako bo možno podati 

odgovor. 
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Seja se je zaključila ob 18:00 

 

 

Zapisala:          Predsednik Sveta zavoda 

Ana Bordon        Mirko Zorman 

                            

                    

 

 

 

 


