
 

 

 
 

 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV 

 
 
V torek, 26.9.2017 je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran potekala 1. redna seja 
Sveta staršev ob 17.00 uri. 
 
Prisotnih je bilo 10 predstavnikov staršev iz šole in šest predstavnikov staršev iz vrtca. 
 
 

1. točka: Konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika in 
namestnika 

 
Ga. Željka Ličan Adamčič je predstavila svoji pomočnici prisotni na današnji seji, go. 
Kristino Twrdy, pomočnico ravnateljice za vrtec in go. Martino Petrovčič, pomočnico 
ravnateljice za šolo. 
Ker so v novem šolskem letu imenovani novi predstavniki oddelkov, je ga. Ličan Adamčič 
prosila, da se predstavijo in pozvala naj podajo predloge za imenovanje novega 
predsednika Sveta staršev. 
Vsi predstavniki so se strinjali, da predsednica Sveta staršev ostane ga. Ana Poljak. 
Sejo nadaljuje ga. Poljak, ki pozove k imenovanju njenega namestnika. Soglašajo z 
imenovanjem g. Bojana Ferleža. 
 
Sklep: Za predsednico Sveta staršev je imenovana ga. AnaPoljak, za namestnika 
predsednice je imenovan g. Bojan Ferlež. 
 

2. točka: Predstavitev Poročila letnega delovnega načrta OŠV Ankaran 
 
Ga. Poljak preda besedo ge. Kristini Twrdy, ki predstavi Poročilo letnega delovnega 
načrta za vrtec 16/17:  

- v poletnih mesecih se je zaradi prenove kuhinje znižala prisotnost otrok, 
- z ustreznim načrtom obnove, prilagoditvijo vzgojno-izobraževalnega dela in 

uspešnim sodelovanjem s starši, je bila obnova kuhinje v roku dokončana, z 
delovanjem je pričela 1. septembra,  

- na podlagi finančnega plana je bil nabavljen material za vzgojno delo,  
- izveden je bil projekt Mali sonček, ki ga bodo izvajali tudi v novem šolskem letu 

2017/2018,  
- v vrtcu so bile zaposlene tri pomočnice vzgojiteljic kot nadstandard,  
- pri otrocih je prišlo do nekaj manjših poškodb, zaradi katerih ni bila potrebna 

zdravniška obravnava. 
 
 
 



 

 

Sejo nadaljuje ga. Ličan Adamčič, ki predstavi Poročilo letnega delovnega načrta za 
šolo 16/17:  

- poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolo je bolj obsežen od 
vrtčevskega, saj je nastajal v sodelovanju z vsemi učitelji, pri čemur je vsak od 
učiteljev podal poročilo za svoje področje, 

- v šolskem letu 2016/20017 je v šoli delovalo 33 strokovnih delavcev in 6 tehnično-
administrativnih delavcev, strokovno pomoč pa so nudili tudi delavci iz Centra za 
korekcijo sluha in govora,  

- zaposleni so se udeleževali izobraževanj,  
- šolo je obiskovalo 230 učencev, v 11 oddelkih,  
- izvajali so DSP za učence, priseljence iz drugih držav, vendar je bil rezultat v tem 

šol. letu slabši, saj je bila udeležba učencev nizka,  
- učenci so bili organizirani v šolski parlament,  
- učenci so se udeležili večjega števila tekmovanj, na katerih so bili uspešni (med 

drugim: tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, Oljka ali te poznam…),  
- potekalo je nacionalno preverjanje znanja,  
- učitelji ugotavljajo, da imajo učenci višjih razredov slabše ocene,  
- šolo obiskuje tudi nekaj trajno bolnih otrok (predvsem gre za sladkorne bolnike), 
- izvedena je bila bralna značka, ugotavljajo, da so jo učenci dobro opravili v prvih 

dveh triadah, v 3. triadi pa so rezultati slabi,  
- bralna značka učenci dobro opravijo v prvih dveh triadah, v 3. triadi so rezultati 

slabi,  
- izpeljali so šolo v naravi,  
- učenci so opravljali kolesarski izpit,  
- izveden je bil tečaj plavanja,  
- opravljeni so bili vsi zdravniški pregledi, 
- analizirali so učni uspeh in ugotovili, da je srednja ocena za šolo 4, ugotavljajo, da 

so učenci v 1. in 2. triletju pozitivno ocenjeni, v 3. triletju pa je bilo nekaj učencev 
s popravnimi izpiti, kasneje so vsi napredovali v višji razred, 

- v šoli sta delo opravljali dve študentki na praksi,  
- zagotavljanje varnih šolskih poti in sodelovanje s policijo,   
- sodelovanje z zunanjimi institucijami,  
- končana obnova obeh kuhinj, ki sta pričeli delovati 1. septembra.  
 

Ga. Poljak pozove k podaji mnenj in k potrditvi poročila.  
Člani Sveta staršev so podali pripombo, da šahovsko tekmovanje in tekmovanje iz  
angleščine v poročilu nista bila omenjena. 
 
Sklep: Poročilo letnega delovnega načrta OŠV Ankaran 16/17 je soglasno sprejeto.   
 
 
 
 
 
 



 

 

3. točka: Predstavitev predloga LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OŠV Ankaran 
2017/ 18 in podaja mnenja o LDN 

 

Ga. Twrdy meni, da se je povečala kakovost dela v vrtcu, da so bile narejene 
pozitivne spremembe, na to pa vpliva tudi dobro sodelovanje s starši.  

- s 1. septembrom je v vrtec vključenih 108 otrok v sedmih oddelkih,  
- med počitnicami poteka združevanje skupin glede na prisotnost otrok, na 

podlagi tega razporejajo tudi dopuste zaposlenih,  
- občina je omogočila nadstandardne zaposlitve, zato so oblikovane manjše 

skupine, s tem pa je kakovost dela višja,  
- več tehničnega osebja zaradi samostojne kuhinje,  
- urniki zaposlenih so sestavljeni na podlagi trenutnih potreb, urnike prilagajajo 

tudi zaradi usklajevanja dela za zaposlene, ki se izobražujejo na Pedagoški 
fakulteti,  

- Matej Babič, ki je bil do sedaj zaposlen na delovnem mestu pomočnika 
vzgojitelja, je z novim šolskim letom za polovico delovnega časa zaposlen kot 
učitelj športe vzgoje, drugo polovico delovnega časa pa je še vedno zaposlen 
kot pomočnik vzgojitelja,  

- urnik dejavnosti, ki bodo potekale v vrtcu, ostaja enak kot v prejšnjem 
šolskem letu,  

- organiziranih je več strokovnih izobraževanj za zaposlene,  
- v vrtcu bodo 5. oktobra otvorili novo knjižnico, ki jo želijo čim bolj približati 

otrokom (izposoja knjig ob petkih, obisk knjižnice kadarkoli med tednom z 
vzgojiteljicami),  

- uvedli so poimenovanje skupin s simboli (glede na geografsko lego, so izbrali 
imena morskih živali),  

Člani sveta podajo vprašanje, zakaj so v vrtcu šele z novim šolskim letom pričeli 
uporabljati simbole, kot ime posamezne skupine, v katero so otroci vključeni. Ga. 
Twrdy pojasni, da je v prejšnjem šolskem letu še veljala organiziranost iz 
prejšnjega zavoda (Vrtec Semedela), kjer so simbole ukinili, saj so bili mnenja, da 
tak način identificiranja skupin ni primeren. Ga. Ličan Adamčič pove, da so 
simbole uvedli z novim šolskim letom, določili pa so jih na podlagi geografske lege 
šole in kot simbole izbrali morske živali.  
- obogatitvene dejavnosti bodo organizirane v dopoldanskem času (telovadba, 

pevski zbor, glasbene igrarije,…), z namenom, da bi otroci popoldneve 
preživljali z družino, kar je sprožilo neodobravanje s strani organizacij, ki 
izvajajo dejavnosti v popoldanskem času. Razlog za tak način je tudi ta, da se 
omogoči prisotnost pri obogatitvenih dejavnostih otrokom iz družin, ki 
finančno ali časovno otrokom ne morejo zagotoviti udeležbo pri dejavnostih v 
popoldanskem času. Namen je, da se v enem šolskem letu ugotovi, ali je tak 
način izvajanja dejavnosti boljši, 

Člani sveta menijo, da je to lepa gesta, predvsem za tiste družine, ki finančno ali 
časovno ne zmorejo zagotoviti otrokom obiskovanja dejavnosti v popoldanskem 
času. 



 

 

- v primeru odsotnosti vzgojiteljic, ki dejavnosti izvajajo, jih nadomestijo 
sodelavci, razen pri dejavnosti gledališča, ki ga izvaja ga. Valentina Šukljan, 
saj je edina, ki izvaja to dejavnost,  

- v vrtcu bodo organizirani tudi ogledi (gledališče, glasbena šola, soline v 
Strunjanu, plavanje). Plavanje bo izvedeno na Bernardinu, saj v Ankaranu ni 
bazena za neplavalce.  

- v aprilu bo izvedena šola v naravi, 
- kot novost bo izveden projekt FIT4KID, 
- vzgojiteljice lahko same izbirajo dejavnosti, ki jih bodo izvajale, 
- izveden bo plavalni tečaj za starejše otroke (5-6 let)  

 
Sejo nadaljuje ga. Ličan Adamčič, ki predstavi Letni delovni načrt za šolo 17/18: 

- v tem šolskem letu obiskuje šolo 233 učencev, v 11 oddelkih, 
- organiziran je en oddelek jutranjega varstva in 4 oddelki podaljšanega bivanja. 

Starše prosi, da se redno odločajo za obiskovanje jutranjega varstva ali 
podaljšanega bivanja, saj je od števila otrok odvisna organizacija kadra. Člani 
sveta opozorijo, da so v prejšnjih letih v šoli odslovili otroke, ki niso bili 
vpisani. Ga. Ličan Adamčič jim zagotovi, da bodo učitelji sprejeli otroke, tudi 
če niso bili vpisani, težava pa nastaja v primerih, ko so otroci vpisani in ne 
pridejo v jutranje varstvo ali popoldansko bivanje, kader pa je zagotovljen.  

Opozorili so še, da se v popoldanskem varstvu pojavljajo težave, saj ugotavljajo, 
da imajo učenci pouk do 12:50, ob 13:30 pa še vedno sedijo v učilnici in še niso 
bili na kosilu. Ga. Ličan Adamčič pove, da se učitelji morajo držati urnika in želi, 
da se tovrstne težave odpravljajo na ravni oddelka. Vse dejavnosti morajo biti 
organizirane tako, da imajo učenci kosilo takoj po pouku.  
- je pričela z delom inkluzivna pedagoginja Katja Matahlija, ki nudi pomoč tako v 

šoli kot v vrtcu,  
- z novim šolskim letom je vzpostavljeno lastno računovodstvo, 
- še naprej ostaja sodelovanje z sodelavci iz Centra za korekcijo sluha in govora,  
- potekala bodo izobraževanja za zaposlene tako na individualni ravni, kot tudi v 

manjših skupinah in na kolektivni ravni,  
- učitelji več delajo z nadarjenimi in talentiranimi učenci.  

Člani sveta podajo vprašanje na podlagi katerih kriterijev določajo kateri učenci so 
nadarjeni in talentirani. Ga. Ličan Adamčič pojasni, da nadarjenost ugotavljajo na 
podlagi testov, da pa želijo vključiti tudi učence, ki so talentirani za določeno 
področje, čeprav se na testih to ni pokazalo.  

- tudi v novem šolskem letu bodo učenci organizirani v šolski parlament,  
- sodelujemo tudi s šolo v Miljah,  
- organiziranih bo pet šol v naravi,  
- za učence, ki so priseljenci iz drugih držav, so organizirane dodatne 

dejavnosti, 
- nekaterim učencem je dodeljen status športnika ali umetnika, meni, da je 

potrebno učencem pojasniti pravice in dolžnosti, da nebi izkoriščali 
dodeljenega statusa,  

- vzpostavljen je šolski prevoz,  



 

 

- z 1.9. je pričela delovati samostojna kuhinja, zaradi večjega obsega dela, se je 
povečalo število zaposlenih v kuhinji, 

- cene obrokov zaenkrat ostajajo iste kot v prejšnjem šolskem letu, po prvem 
mesecu delovanja samostojne kuhinje bodo razvidni realni stroški, zato je 
možna sprememba cene obrokov. 

Ga. Ličan Adamčič še opozori, naj starši poskrbijo za to, da so sposojeni učbeniki 
zaviti, da bi se čim bolj ohranili in bi jih lahko uporabljali vsaj tri leta. Člani sveta 
povedo, da so nekatere šolske knjige (npr. atlasi) zelo obrabljeni in prosijo, da jih 
zamenjajo.  
LDN je bil potrjen s strani učiteljskega zbora 22.9.2017 in prosi za potrditev.  
 
Sklep: Predlog Letnega delovnega načrta OŠV Ankaran 2017/2018 je soglasno 
sprejet.  
 

4. točka: Predstavitev sprememb:  

- PRAVIL ŠOLSKEGA REDA OŠV Ankaran in  

- PRAVIL O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA 
PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA IN MLADEGA 
UMETNIKA 

 

Ga. Poljak preda besedo ge. Ličan Adamčič, ki predstavi spremembe pravil šolskega 
reda:   

- učenci morajo razredniku vnaprej napovedati izostanek od pouka (velja za 
predmetno stopnjo), 

- zamude se štejejo kot neupravičen izostanek, 
- uvedena je obvezna uporaba šolskih copat,  
- uporaba jedilnice med petminutnimi odmori je prepovedana,  
- starši morajo vnaprej napovedati koriščenje petdnevne odsotnosti učencev z 

navedbo razloga za odsotnost, 
- šola ne odgovarja za ukradene predmete, zato je nošenje vrednih predmetov 

v šolo prepovedano,  
Spremembe pravil o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega 
športnika in mladega umetnika: 

- učenci se morajo z učitelji sami dogovoriti kdaj bodo ocenjeni in na kakšen 
način, 

- v primeru neprimernega vedenja ali neizpolnjevanja obveznosti se status 
učencu odvzame.  

 
Sklep: S spremembami Pravil šolskega reda in Pravili o prilagajanju šolskih 
obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika in mladega umetnika, Svet 
staršev soglaša. 
 
 

5. Točka: Novosti v letu 2017/18: šolski avtobus, prehrana, kolesarnica 
 
V novem šolskem letu je zagotovljen šolski avtobus, na podlagi lanskega dogovora.  



 

 

Pred šolo je urejena kolesarnica, ki jo učenci lahko uporabljajo. Ga. Ličan Adamčič 
opozori, da otroci brez kolesarskega izpita ne smejo prihajati v šolo s kolesi, če niso v 
spremstvu staršev.  
 

6. točka: Pobude, predlogi in mnenja 

 
Člani Sveta staršev pohvalijo delo ravnateljice ge. Ličan Adamčič, saj je sodelovanje z 
njo dobro, uvedla je dobrodošle spremembe, zaznavajo, da je delovanje šole in vrtca 
boljše, delo pa je usmerjeno v dobrobit otrok.  
 
Ga. Poljak pozove člane, da potrebuje kandidata, ki bi lahko komuniciral z ostalimi 
Sveti staršev na drugih šolah in bi urejal dejavnosti obveščanja (vključitev v aktiv). 
Soglasno predlagajo in potrdijo predstavnico 6. razreda go. Majo Berdnik, njen 
namestnik ostala g. Bojan Ferlež. 
 
Ga. Poljak se zahvali vsem članom za sodelovanje in upa na uspešno nadaljnje 
delovanje in sodelovanje znotraj Sveta staršev ter z vodstvom šole in občino. 
 
Seja je bila zaključena ob 19:50. 
 
 
 
Zapisala:                                       Predsednica Sveta staršev: 
Sara Valenčič                                                                              mag. Ana Poljak 
        
 

           
Ankaran, 2.10.2017 
       
 
 
 
 
 
 


