
 

 

 

Številka:  900-7/2022/3 

Datum: 7. 6. 2022 

 

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN  

 
10. redna seja sveta zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran je potekala v torek, 7. 6. 2022, s pričetkom 
ob 18.30 uri v učilnici 8. b razreda na predmetni stopnji. 
 
Prisotni člani: Mirko Zorman, Bojan Ferlež, Nataša Jerman, Zorica Krstič, Miha Franca, Igor Smolnik. 
 
Odsotni člani: Katja Pišot Maljevac, Mirella Ceglar Jurinčič, Valentina Šukljan, Veronika Kruljac, Petra 
Privošnik. 
 
Ostali prisotni: Željka Adamčič, ravnateljica, Anja Zalar, pomočnica ravnateljice za šolo, Kristina 
Twrdy, pomočnica ravnateljice za vrtec, Ana Bordon, tajnik VIZ. 
 
G. Zorman pozdravi navzoče člane Sveta zavoda in ostale prisotne. Prebere predlog dnevnega reda in 
pozove člane k potrditvi le-tega.  
 

 

Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi predlagani dnevni red in sicer 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje. 

2. Seznam učnega gradiva za šolsko leto 2022/2023 – predstavitev in potrditev. 

3. Dnevi dejavnosti za šolsko leto 2022/2023 – predstavitev in potrditev. 

4. Delno poročilo o uresničevanju LDN za vrtec – predstavitev in potrditev. 

5. Uskladitev cen šolske prehrane – obrazložitev in potrditev. 

6. Pobude, predlogi in mnenja. 

 

Glasovanje o potrditvi dnevnega reda je potekalo z dvigom rok. lzid glasovanja je: 6 za, 0 proti, 0 

vzdržanih. 

 

K TOČKI 1 

SKLEP 10/1 

Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi zapisnik 9. redne seje. 

 

Glasovanje o sklepu št. 1 je potekalo z dvigom rok. lzid glasovanja je: 6 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 
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K TOČKI 2 

SKLEP 10/2 

Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi seznam učnega gradiva za šolsko leto 2022/2023. 

 

Glasovanje o sklepu št. 2, je potekalo z dvigom rok. lzid glasovanja je: 6 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 
Ravnateljica predstavi gradivo, ki ga je pripravila knjižničarka, s strokovnim aktivom. Pomembno, da 
je strokovno izbrano gradivo znotraj aktiva. Prebere cene po posameznih razredih. Na seznamih so 
tudi gradiva, ki ji učenci prejmejo preko učbeniškega sklada in ostale potrebščine. Pove, da so starši 
podali mnenja in predloge glede določenih delovnih zvezkov, na katere bo ravnateljica poiskala in 
podala odgovore. Ugotavlja, da je možno vsebinsko neskladje med starejšimi učbeniki iz učbeniškega 
sklada in delovnimi zvezki, ki izidejo na novo, torej so novejše izdaje. 
 
 
K TOČKI 3 

SKLEP 10/3 

Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi dneve dejavnosti za šolsko leto 2022/2023. 

 

Glasovanje o sklepu št. 3, je potekalo z dvigom rok. lzid glasovanja je: 6 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 
Anja Zalar predstavi dneve dejavnosti za šolsko leto 2022/2023, ki je pripravljen znotraj učiteljskega 
zbora. Seznam ni dokončen, saj se z določenimi izvajalci še usklajujejo, končni čistopis pa bo izveden v 
mesecu avgustu. V šolskem letu se v skladu z veljavnim predmetnikom izvede 15 dnevov dejavnosti.  
 

K TOČKI 4 

SKLEP 10/4 

Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran sprejema delno poročilo o uresničevanju LDN za vrtec,  

celotno poročilo  bo potrjeval v mesecu septembru. 

 

Glasovanje o sklepu št. 4, je potekalo z dvigom rok. lzid glasovanja je: 6 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 
Krstina Twrdy predstavi delno poročilo za vrtec, vsebino dokumenta, ki je bilo priloženo gradivu za 
sejo. Končno poročilo bo pripravljeno za sprejem na septembrski seji, zakon narekuje delno 
poročanje v vrtcu.  
Pomočnica ponovi oz. predstavi predloge staršev, ki so bili podani na seji Sveta staršev.  
V vrtcu bodo strokovni delavci preverili možnosti izvedbe predlogov, ki so jih podali predstavniki 
staršev, opiše primer otrok zadnje skupine: v vrtcu se izvaja popoldanski počitek, tako otroci, ki v 
avgustu obiskujejo  vrtec, počivajo, ko pa s 1.9. pričnejo obiskovati prvi razred, v šoli ne počivajo. 
Podan je bil predlog, da v zadnji skupini vrtca v poletnih mesecih otroci ne bi počivali, pred vstopom v 
šolo. 
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K TOČKI 5 

SKLEP 10/5 

Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi spremembo cen šolske prehrane od 1.9.2022. 

 

Glasovanje o sklepu št. 5, je potekalo z dvigom rok. lzid glasovanja je: 6 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 
Ravnateljica obrazloži, čemu je bil podan predlog za spremembo cene šolske prehrane. MIZŠ je z 
okrožnico pozval šole k ureditvi cenikov in akta, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Hkrati se 
cene hrane in energentov povišujejo in se bodo še poviševale. Preverjeno je bilo stanje na drugih 
osnovnih šolah, pri nekaterih so se že povišale, pri nekaterih pa se še bodo zagotovo. Poudari, da to 
niso dokončne kalkulacije, gre za podražitev kosil za učence na 2,80 oz. 3,00 Eur, cene obrokov v 
vrtcu in cena šolske malice ostajajo nespremenjene; ceno šolske malice določa oziroma krije država.  
 
G. Zorman vpraša glede kakovosti hrane, zadovoljstva ostalih zunanjih uporabnikov s kakovostjo 
hrane. V zadnjem času upada, ni zadovoljiva. Poteka debata o kvaliteti obrokov. 
 
V kolikor bo potrebna drugačna sprememba cen, bo potrebno o tem ponovno glasovati na bodoči 
seji. 
 
 
K TOČKI 6 

NI SKLEPA 

 

 
Ravnateljica pove, da je vesela, da je bila okrogla miza uspešno izvedena, o sklepih okrogle mize bo 
poročano staršem, zaposlenim. 
 
Za izvedbo vsega kar so našteli starši, učenci potrebujejo predvsem starše, da poskrbijo, da hodijo 
otroci ob uri spat, da nosijo pripomočke v šolo, da delajo domače naloge, da berejo doma …  
Rezultati ankete nakazujejo da se premalo dela z nadarjenimi, šola se več ukvarja z otroki, ki 
potrebujejo pomoč, dodatno delo. 
Ponovno se poudari, da je velika težava odzivnost staršev, na okrogli mizi je bilo prisotnih samo pet 
staršev, evidentno je, da priložnosti za sodelovanje, da povejo svoje mnenje ali pripombe, niso 
izkoristili. 
 

Seja se je zaključila ob 19.40 uri. 

 

Zapisala:                   Predsednik Sveta zavoda 

Ana Bordon,        mag. Mirko Zorman 

Tajnik VIZ 


