
 

 

 

 
 

 
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 

 
 
V četrtek, 22. 9. 2016 je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran potekala 1. seja Sveta 
staršev ob 18.00 uri. 
 
Prisotnih je bilo 18 predstavnikov oziroma namestnikov posameznih oddelkov, v. d. 
ravnateljice Renata Jenko ter poslovna sekretarka Sara Valenčič kot zapisnikar.  
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled kandidatur za članstvo v svet staršev po posameznih oddelkih 
2. Konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika in namestnika 
3. Izvolitev predstavnikov v svet zavoda OŠV Ankaran  
4. Predstavitev predloga LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OŠV Ankaran in podaja 

mnenja o LDN 
5. Predstavitev predloga HIŠNEGA REDA OŠV Ankaran in podaja mnenja o Hišnem 

redu  
6. Pobude, predlogi in mnenja. 
 
Seja se je pričela z nagovorom v. d. ravnateljice ga. Renate Jenko, ki je predstavila 
predlagani dnevni red in povedala, da bo po izvolitvi predsednika in namestnika Sveta 
staršev, sejo nadaljeval izvoljeni predsednik. 
 
1. točka Pregled kandidatur za članstvo v svet staršev po posameznih 

oddelkih 
 
Ga. Jenko je prebrala seznam predstavnikov oddelkov, ki so jih izbrali starši na 
roditeljskih sestankih. 
 
Sklep: Svet staršev potrjuje predstavnike oddelkov v Svet staršev (glej prilogo). 
 
2. Konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika in namestnika 
 
Kandidaturo za predsednika Sveta je zase podala ga. Ana Poljak, za namestnico 
predsednika Sveta pa ga. Vesna Hajdinjak Jakša. Predstavniki Sveta so soglasno izvolili 
za novo predsednico Sveta staršev go. Ano Poljak, za namestnico predsednika Sveta 
pa so soglasno izvolili go. Vesno Hajdinjak Jakša.  
 
Sklep: Svet staršev izvoli go. Ano Poljak za predsednico Sveta staršev za šolsko leto 
2016/2017, za namestnica predsednika Sveta staršev pa go. Vesno Hajdinjak Jakša.  



 

 

 

 

  

 
Na tej točki je vodenje seje prevzela novoizvoljena predsednica Sveta staršev. 
 
 
3. Izvolitev predstavnikov v svet zavoda OŠV Ankaran  
 
Izmed predstavnikov Sveta staršev je bilo potrebno izvoliti tudi tri predstavnike v Svet 
zavoda OŠV Ankaran, in sicer dva predstavnika iz šole in enega predstavnika iz vrtca.  
 
Kandidati za predstavnike v Sveta zavoda za šolo:  

- ga. Suzana Majer 
- ga. Ana Poljak 

 
Kandidati za predstavnike v Svet zavoda za vrtec: 

- g. Bojan Ferlež  
- ga. Mojca Gabrijelčič Kukanja 

 
Sklep: Svet staršev izvoli v Svet svet zavoda OŠV Ankaran go. Ano Poljak in go. Suzano 
Majer, kot predstavnici iz šole ter g. Bojana Ferleža, kot predstavnika iz vrtca. 
 
4. Predstavitev predloga LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OŠV Ankaran in 

podaja mnenja o LDN 
 
Prisotni predstavniki in namestniki Sveta staršev so dobili predlog LDN OŠV Ankaran 
pred 1. sejo po elektronski pošti (razen dveh predstavnic Sveta, ki jim bo LDN poslan 
naknadno). Ga. Ana Poljak je predlagala prisotnim naj podajo mnenje o LDN.  
 
Mnenja in predlogi:  

- Podan je bil predlog, da se v prihodnjem šolskem letu spremenijo vsebine 
dnevov drugih dejavnosti, predvsem od 6. do 9. razreda, saj se program iz leta 
v leto ponavlja. 
Odgovor ge. Jenko: letošnji program dnevov drugih dejavnosti je bil pripravljen 
in potrjen 15.6.2016 na Svetu staršev OŠ dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini. Za 
naslednje šolsko bo učiteljem podan predlog, da prenovijo nekatere vsebine. 

- Podano je bilo vprašanje, zakaj je predviden termin zimske šole v naravi v marcu 
mesecu (snežne razmere) ter ali je možno poiskati cenovno primerljivo varianto 
za šolo v naravi v tujini. 
Odgovor ge. Jenko: za zimsko šolo v naravi za 5. razred se je šola prijavila na 
razpis CŠOD. Na razpisu ni bila izbrana, zato sedaj poteka zbiranje ponudb 
izvajalcev, zato bo drugi termin. Starši petošolcev bodo pravočasno obveščeni 
o izvajalcu, terminu in kraju izvedbe. 

- Podan je bil predlog, da se šola v naravi izvaja v bodoče tudi v vrtcu. 
Odgovor ge. Jenko: strokovnim delavcem vrtca, pa tudi prve triade šole je že 
bil podan predlog, da pri načrtovanju za naslednje šolsko leto vključijo tudi 
izvedbo šole v naravi za najstarejšo starostno skupino v vrtcu in prvo triletje v 
šoli. 



 

 

 

 

  

- Podano je bilo vprašanje, ali bo Občina Ankaran tudi v bodoče zagotovila 
sredstva za izvajanje nadstandardnega programa kot v tem šolskem letu. 
Odgovor ge. Jenko: župan Občine Ankaran g. Strmčnik je ob poteku 
vzpostavitve delovanja novega zavoda zagotovil, da ima področje vzgoje in 
izobraževanja v usmeritvah občine veliko prioriteto ter da bo občina tudi v 
bodoče namenila veliko sredstev za kakovostno izvajanje dejavnosti v OŠV 
Ankaran. 

- Podana je bila pripomba, da bi tudi ravnatelj moral imeti uradne ure. 
Odgovor ge. Jenko: pojasnila je, da ravnatelj kot vodstveni delavec nima 
uradnih ur. Potrebna je predhodna najava v tajništvu ali preko elektronske 
pošte, v izrednih primerih pa ravnatelj takoj pristopi k reševanju problemov.  

- Podano je bilo vprašanje, zakaj v LDN ni termina in kraja izvedbe plavalnega 
tečaja. 
Odgovor ge. Jenko: zaradi vzpostavitve delovanja novega zavoda se je za 
nekatere dejavnosti lahko začelo dogovarjati šele v mesecu septembru. Notranji 
bazen v Adrii ni na voljo, saj imajo v dopoldanskih urah dejavnosti za goste 
hotela. Notranji bazen v MZL Debeli rtič pa lahko ponudi samo eno progo v 
bazenu, kar je glede na število otrok premalo. Vrtec bo tako izvajal plavalni tečaj 
na Bernardinu (plavalna zveza zagotavlja, da so tam najboljši pogoji glede 
temperature in globine vode), za šolo pa še potekajo dogovori o možni lokaciji 
v zunanjem bazenu Adrije v juniju 2017. 

- Podan je bil predlog o vzpostavitvi komisije za šolsko prehrano, zaradi kritik na 
kakovost prehrane. 
Odgovor ge. Jenko: v letošnjem šolskem letu zagotavlja prehrano zunanji 
izvajalec MZL Debeli rtič. Za naslednje šolsko leto pa bo ustanoviteljica Občina 
Ankaran kmalu pričela aktivnosti za vzpostavitev lastne kuhinje v šoli in vrtcu, s 
tem bo zagotavljanje kakovosti hrane lažje. Pripravlja se Pravilnik šolske 
prehrane, ki ga bo sprejel Svet zavoda. 

- Podan je bil predlog, da se vsebina zimske šole v naravi zamenja z drugo 
vsebino zaradi hujših poškodb pri smučanju. 
Odgovor ge. Jenko: šola mora ponuditi vsebino zimske šole v naravi, starši jo 
lahko potrdijo ali zavrnejo.  

- Podano je bilo vprašanje, kako se poskrbi za tiste otroke, ki se ne udeležijo šole 
v naravi. 
Odgovor ge. Jenko: V primeru, da se učenec ne udeležiti šole v naravi zaradi 
različnih razlogov, lahko starši koristijo pet dni vnaprej napovedane dovoljene 
odsotnosti od pouka ali pa šola vključi učenca v pouk 4. razreda. 

- Podano je bilo vprašanje, kako si bo šola prizadevala izboljšati uspeh na 
nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), saj ima slabe rezultate. 
Odgovor ge. Jenko: stroka ima v državi zelo različno mnenje, koliko so NPZ v 
resnici pokazatelji dobrega dela šole. V lanskem šolskem letu so se slabše 
odrezali šestošolci, medtem ko so bili devetošolci nad državnim povprečjem. 
Vsekakor si bo šola prizadevala, da bo pri učencih razvijala primeren odnos do 
takih preizkusov znanja ter pri pouku dajala poudarek razumevanju besedila. 
MIZŠ pripravlja za naslednje šolsko leto spremembe na področju NPZ. 
 



 

 

 

 

  

 
Po končani razpravi je predsednica Sveta staršev dala na glasovanje predlog: Svet 
staršev daje pozitivno mnenje za LDN OŠV Ankaran za šolsko leto 2016/17.  
 
Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje za LDN OŠV Ankaran za šolsko leto 
2016/17. 
 
5. Predstavitev predloga HIŠNEGA REDA OŠV Ankaran in podaja mnenja o 

Hišnem redu  
 
Prisotni predstavniki Sveta staršev so pred 1. sejo dobili po elektronski pošti tudi 
predlog Hišnega reda OŠV Ankaran. Podali pa so naslednja mnenja in predloge: 
 

- Podano je bilo vprašanje, kdaj bo urejena kolesarnica ter ali bodo lahko v 
kolesarnici parkirali tudi učenci, ki v šolo prihajajo s skuterji. 
Odgovor ge. Jenko: pri kolesarnici še potekajo dela (nadstrešek, prestavitev 
ograje in vrat za kolesarnico). Šola mora v sodelovanju z lokalno skupnostjo in 
policijo pripraviti pravilnik o varnem dostopu do kolesarnice ter pravila uporabe. 
Nato je potrebno učence seznaniti z varnim dostopom do kolesarnice. Šele nato 
bo uporaba kolesarnice zaživela, ne strinja pa se s predlogom, da bi kolesarnico 
uporabljali učenci s skuterji, saj za to ni pogojev glede varnosti. 

- Podan je bila pripomba s strani predstavnika staršev iz vrtca, naj zaposleni v 
vrtcu parkirajo drugje, saj starši nimajo dovolj prostora za parkiranje ob oddaji 
otroka v vrtec. 
Odgovor ge. Jenko: opozorila bo zaposlene v  vrtcu, naj parkirajo na drugih 
parkiriščih. 

- Podan je bil predlog, da učenci vozači, ki prihajajo v šolo ob 6.50 z avtobusom, 
lahko vstopijo v šolo in počakajo v avli na pričetek varstva ob 7.10 ter naj se 
učencem omogoči vstop v šolo ob 7.45 zaradi neugodnih vremenskih razmer. 
Odgovor ge. Jenko: učiteljski zbor bo predlog obravnaval na prvi seji. 

- Podan je bil predlog o uvedbi dodatne avtobusne linije za učence vozače, ki bi 
se časovno ujemala s pričetkom pouka ob 8.20. 
Odgovor ge. Jenko: uvedbo dodatne avtobusne linije morajo odobriti pristojne 
državne službe. Občina Ankaran bo v sodelovanju s šolo izvedla anketo o 
dejanskih potrebah, terminih dodatne avtobusne linije in pristopila k reševanju 
problematike prevozov. 

- Podan je bil predlog, da se omogoči dostop v vrtec skozi prvi vhod, ki je sedaj 
zaklenjen. 
Odgovor ge. Jenko: prvi vhod je zaprt zaradi varnosti otrok, ob slabih 
vremenskih razmerah pa se izjemoma odpre. 

- Podan je bil predlog ureditve dodatne dvorane za športno vzgojo in rekreacijo, 
ker so dosedanje kapacitete premajhne. 
Odgovor ge. Jenko: Občina Ankaran je s tem seznanjena. Šola ima tudi težave 
z izvajanjem pouka, saj velikost telovadnice ne dopušča hkratne vadbe dveh 
skupin (dekleta in fantje od 6. do 9. razreda). Zato poteka redni pouk v 
telovadnici vsak dan od 7.30 do 14.30 (dvakrat do 15.30), učenci imajo zato 



 

 

 

 

  

tudi » luknje« v urniku, zaradi česar se jim podaljšuje čas pouka (takrat imajo 
zagotovljeno varstvo). Vodstvo šole bo v oktobru pisno obvestilo Občino 
Ankaran, naj čim prej prične z aktivnostmi za zagotavljanje dodatnih prostorov 
za izvajanje pouka v telovadnici, saj mora kot ustanoviteljica zagotoviti primerne 
prostore. 
 

Po končani razpravi je predsednica Sveta staršev podala na glasovanje predlog: Svet 
staršev daje pozitivno mnenje za Hišni red šole in vrtca OŠV Ankaran. 

 
Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje za Hišni red šole in vrtca OŠV Ankaran. 

 
6. Pobude, predlogi in mnenja 
 
Ostale pobude, predlogi in mnenja, ki so jih podali: 
 

- Na spletni strani OŠV Ankaran objaviti seznam e-mail naslovov učiteljev. 
Odgovor ge. Jenko: vsi učitelji so sedaj pridobili nove elektronske naslove, zato 
bodo le-ti objavljeni na spletni strani v naslednjih dneh. 

- Kdaj in kje bo objavljena ekonomska cena in cena programa za vrtce. 
Odgovor ge. Jenko: Občina pripravlja nov pravilnik, do tedaj pa velja ekonomska 
cena Občine Koper. Ekonomska cena vrtca ne bo višja kljub dodatnim 
nadstandardnim zaposlitvam, saj bo razliko pokrila občina Ankaran.  

- Kako in kje se pridobiva sredstva za sklad OŠV Ankaran, kdaj bo ustanovljen. 
Odgovor ge. Jenko: šolski sklad bo ustanovljen v tem šolskem letu. Do tedaj se 
sredstva zbirajo na posebnem zbirnem računu šole. 

- Koliko otrok bo obiskalo planetarij ter predlog, da bi bil planetarij odprt v 
popoldanskem času, da bi ga lahko obiskalo čim več ljudi in bi tam zbirali denar 
za sklad (obveščanje javnosti o zbiranju sredstev, postavljanje obvestil, 
plakatov). 
Odgovor ge. Jenko: informacijo o številu otrok bo sporočila predstavnici staršev 
ge. Vesni Hajdinjak Jakša. 

- Izvedba interesnih dejavnosti za otroke, ki bi jih izvajali strokovni delavci vrtca 
(gledališka delavnica za otroke). 
Odgovor ge. Jenko: predlog bo posredovala pomočnici ravnateljice za vrtec 
Zorici Krstič. 

- Določitev različnih terminov roditeljskih sestankov zaradi staršev, ki imajo dva 
ali več otrok in se ob isti uri ne morejo udeležiti vseh sestankov. Tretje triletje 
bi lahko imelo prvi roditeljski sestanek pol ure pred skupnim roditeljskim 
sestankom. 
Odgovor ge. Jenko: starši naj zberejo mnenja po oddelkih in ga posredujejo 
vodstvu za morebitne spremembe za naslednje šolsko leto za izvedbo prvega 
skupnega RS. Ostali RS v tem šolskem letu pa bodo organizirani s časovnim 
zamikom. 

- Predlog začetka pouka ob 8.00. 
 



 

 

 

 

  

Odgovor ge. Jenko: pri organizaciji začetka pouka oz. urnika zvonjenja moramo 
sodelovati z OŠ dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini, saj 13 učiteljev (od skupno 27) 
poučuje v deležu na obeh šolah, zato je nujno usklajevanje pri organizaciji 
pouka in sprememba ni mogoča.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.  
 
Zapisnik 1. seje Sveta staršev potrdi Svet staršev na naslednji seji.  
 
 
 
 
Zapisala:                                       Predsednica Sveta staršev: 
Sara Valenčič                                                                              mag. Ana Poljak 
        
 

                  
 
 
         
 
         
 
Ankaran, 30.9.2016 
       
 
 
 
 
 
 
 


