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Zadeva: Pojasnila na zastavljena vprašanja Sveta staršev 
 
V zvezi z vašo  zahtevo za pojasnila in rešitev problematike v OŠ Cirkovce, ki smo jo prejeli 
27. 11. 2018 vam  podajamo naslednje  odgovore in pojasnila.  
 
1.   Koliko staršev, ki so lani plačevali nižjo ceno mora letos plačevati višjo ceno vrtca v 
skupini jaslice? 
 Z vsakim šolskim letom se  na novo oblikujejo skupine v vrtcu. Skupine se oblikujejo glede 
na število in starost vpisanih otrok, katere moramo v skupine razdeliti v skladu s Pravilnikom 
o normativih za oblikovanje oddelkov v vrtcu.   Glede na starost otrok v skupini se oblikujejo  
homogeni, heterogeni ali kombinirani oddelki. 
V skladu z omenjenim pravilnikom smo v  preteklem šolskem letu oblikovali tri čiste oddelke 
in enega kombiniranega.   Glede na število vpisanih  otrok in njihovo starost, pa smo v 
letošnjem šolskem letu morali oblikovati  pet oddelkov. V sled temu,   je osem otrok, ki so 
bili  v preteklem letu  v kombiniranem oddelku,  po starosti bilo  dodeljenih v jaslični 
oddelek. Ti starši so  v lanskem letu vrtec plačevali manj, kot bi ga glede na starost otroka 
morali.   
 
2.     Zakaj ni bil sklican sestanek in niso bila podana vsa pojasnila tem staršem, ki so 
oškodovani? 
 Šola  je dolžna  starše na oglasni deski in spletni strani obvestiti o spremembi cene, ni pa v ta 
namen dolžna sklicevati sestankov.  Ker pa nas je  predsednik sveta staršev  dne 2. 10. 2018 
obvestil o velikem nezadovoljstvu staršev v zvezi s spremembo oddelka in posledično višjo 
ceno vrtca, je pomočnica ravnateljice za vrtec dne 3. 10. 2018 po telefonu poklicala vseh 
osem staršev, ki so bili v tem primeru prizadeti in jih povabila na sestanek dne 4. 10. 2018 ob 
16. uri.    Nobeden od poklicanih staršev  se nad novo ceno  ni pritoževal in so že po telefonu 
povedali, da se jim ne zdi smiselno, da bi zaradi tega  hodili na sestanek, saj jim je bilo jasno, 
da otroci  v prvem starostnem obdobju spadajo v jaslične oddelke in temu primerna je tudi 
cena.  Dne 4. 10. 2018 sta se sestanka udeležila dva starša, naknadno se je pridružila  še ena 
mamica, ki na  dodelitev otroka v jaslični oddelek in  spremenjeno ceno niso imeli pripomb.  
Zapisnik in listna prisotnosti se nahajata v arhivu šole. 
 
 



 
 
3. Kako in do kdaj ( pričakujemo v najkrajšem možnem času) boste uredili prostorsko stisko 
5. razreda, da bodo zagotovljeni minimalni standardi, ki jih predpisujejo zakonska in 
podzakonska določila?   
 
Prostorske stiske 5. razreda žal v tem šolskem letu ne bomo mogli urediti,  kar nimamo drugih 
prostorskih možnosti, o čemer smo vas obvestili že na prvem  sestanku Sveta staršev.  To je 
začasna rešitev samo za eno šolsko leto, kajti v naslednjem letu  bomo, glede na število 
oddelkov, lahko pouk organizirali  bolj optimalno.   Učenci 5.a razreda imajo v tem razredu 
samo slovenščino, matematiko in družbo,  vse ostale predmete; likovna umetnost, angleščina, 
glasbena umetnost, gospodinjstvo, šport  se izvaja v večjih  prostorih.  Učiteljica, ki poučuje v 
tem razredu pravi, da je prostor res majhen, vendar razmere za delo niso nemogoče.  Prav tako  
pove večina učencev. Primer, da so učenci v tej učilnici zadovoljni je tudi ta, da, ko imajo 
možnost ( sobota, 29. 9. 2018) pouka v večjem prostoru, želijo ostati v » svoji » učilnici.  
 
4.  Kdo in kako sestavlja jedilnike ( malice in kosilo ) v OŠ Cirkovce? 
 Jedilnike  mesečno sestavlja tim, v katerem so:  organizator prehrane, vzgojiteljica in 
kuharice.  Vodilo pri pripravi jedilnikov so Smernice  nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
Pri pripravi jedilnikov si prizadevamo, da učencem ponudimo raznovrstno, zdravo in 
uravnoteženo prehrano. Prav tako se trudimo, da je večina jedi pripravljena v šolski kuhinji in 
se izogibamo vnaprej pripravljeni  hrani. Obroki so pripravljeni tudi v okviru cene, ki je  
določena za posamezni obrok.  
 
5. Zakaj je prehrana drugačna od jedilnika oz. zakaj nekatere hrane, ki je na jedilniku, potem 
sploh ni? 
 Hrana, ki je na jedilniku, je v večini primerov tudi postrežena učencem.  Občasno pa prihaja  
do izjem zaradi objektivnih razlogov: 
-Dobavitelji nam vozijo hrano vsak dan sproti, zato, da vašim otrokom lahko postrežemo 
svežo hrano. Se pa zgodi, da kdaj dobavitelj zaradi objektivnih razlogov živila sploh ne 
pripelje  ali zamudi in v kuhinji te hrane ne morejo pripraviti pravočasno, zato so  kuharice 
primorane poiskati alternativno rešitev, da vaši otroci ne bi ostali brez obroka.  
- Sadje, ki ga pripeljejo zjutraj je  lahko še preveč zeleno ( trdo ali nezrelo), da bi ga isti dan 
postregli otrokom, zato ga postrežemo takoj, ko je primerno za  uživanje. 
 
 
6.  Kako lahko zmanjka kosil, ker se točno ve koliko kosil je potrebno skuhati? 
Kosil nikoli  ne zmanjka, otroci, ki  so prijavljeni na kosilo, le tega tudi vedno dobijo in še 
velikokrat lahko dobijo več, kot jim pripada.   
Zaplet s kosilom je bil  samo v začetku  meseca septembra, ko  še vsi učenci niso bili 
prijavljeni na kosilo, pa so kljub temu prišli.  V  enem primeru je  za  nekaj  učencev 
zmanjkalo mesnih kanelonov, dobili pa so zelenjavne.  V drugem primeru, pa so učenci 
namesto  zelene solate dobili zeljno solato.  Brez kosila na naši šoli ne ostane NIHČE . 
Z drugimi primeri ne razpolagamo. Če pa z njimi razpolagate vi, vas prosimo, da sporočite 
datume, kdaj in kaj  je zmanjkalo in koliko otrok je ostalo brez.  
 
7.   Zakaj se je pri obrokih začela pojavljati hrana nižje kakovostne vrednosti, katere  
kvaliteta je vprašljiva? 
V kuhinji že dve leti jemljemo hrano  od dobaviteljev, ki so bili izbrani  v skladu z Javnim 
naročilom. Med tem časom  dobaviteljev  in izdelkov nismo menjavali in vam zagotavljamo, 



da se hrana »vprašljive« kakovosti  na naših jedilnikih ne pojavlja. Imamo redne, 
nenapovedane preglede Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in  hrano, ki pa v naši 
kuhinji še ni ugotovil nepravilnosti ali  hrane vprašljive kakovosti.  
Ne vem, kako  starši  lahko  razpolagate s podatkom, da se takšna hrana  pojavlja pri naših 
obrokih, saj s šolsko hrano nimate neposrednega stika. Otroci pa velikokrat ekološko 
pridelano hrano, ki je drugačnega videza in okusa, smatrajo kot manj kvalitetno.   Če  pa 
razpolagate s konkretnim primerom, vas prosimo, da nam podkrepljeno z argumenti to 
sporočite.  
 
8. Koliko lokalno pridelane hrane je tedensko vnesene v jedilnik in od koga?  
 
Na šoli se trudimo, da  v jedilnike vnašamo tudi hrano  lokalnih dobaviteljev, ker pa smo 
vezani na ceno prehrane,  nekateri dobavitelji pa imajo samo sezonska živila ( sadje in 
zelenjava),  se moramo tudi na tem področju temu prilagoditi.  V času, ko imamo na 
razpolago živila domačih dobaviteljev, so njihova živila prisotna v jedilnikih več,  v zimskem 
obdobju pa nekoliko manj.  Skozi celo šolsko leto  pripravljamo domač krompir, ponujamo 
domači med, medenjake, domači jogurt,  mlevske izdelke, enkrat tedensko domači kruh, 
enkrat mesečno domače pekovske izdelke, sezonsko pa je na jedilniku: eko rdeča pesa, eko 
kislo zelje, eko korenje, ter vsa zelenjava, ki nam jo v določeni sezoni  ponudi Kmetija 
Goričan Franc. Mesne izdelke  nam skozi celo leto  dobavljajo Mesnine Štajerske. 
Vključeni smo tudi v Shemo šolskega sadja, zelenjave in mleka, tako da učencem dodatno 
ponujamo svežo sadje, zelenjavo ali mlečne izdelke izključno od lokalnih dobaviteljev, tri do 
štiri krat mesečno, pred šolsko malico.  
 
Lokalni dobavitelji iz občine Kidričevo: 
Mesnine Štajerske d. o. o  
Kmetijski proizvajalec Anton Sagadin 
Damjan Medved s. p 
Kmetija Žitnik  
Kmetija Goričan Franc 
Kmetija Aleš Kotnik 
Janja Metličar s. p 
Ekološka kmetija Jože Kušar 
Kmetija pri Omi Neži 
 
Lokalni dobavitelji sosednjih občin: 
Leon Jakolič 
Mavrič Aleksij 
Ekološka kmetija Rebernak 
Sadjarstvo Meško 
Ekološka kmetija Murko 
Ksenja  Širovnik 
 
 
Prosimo vas, da  v nadalje vse pripombe v zvezi s šolsko prehrano nemudoma in podkrepljene 
s konkretnimi primeri in argumenti sporočite na e-naslov:    prehrana@os-cirkovce.si,  kajti le  
tako vam bomo tudi mi lahko dali konkretna pojasnila in odgovore.  
 
 
 



 
9.   Ker spet prihaja zimski čas in otežena dostava otrok, nas zanima, kdaj bo zagotovljeno 
parkiranje za učitelje od  četrte vrste nazaj, kot ste obljubili in  hkrati s tem omogočeno 
parkiranje v prvih treh vrstah za starše? 
  
Za starše so  zagotovljena prosta mesta  v prvih dveh vrstah. 
 
 
 
Vaša vprašanja in pobude je prejel tudi župan Občine Kidričevo, ki je seznanjen s  trenutnimi 
prostorskimi razmerami v vrtcu in šoli Cirkovce ter skupaj z vodstvom šole in  občinsko 
upravo išče primerne rešitve.  
 
 
 
 
 
Odgovore so pripravile: 
Ravnateljica Ivanka Korez 
Pomočnica ravnateljice za vrtce Mateja Lampret 
Vodja kuhinje Marjetka Auer.  
 
 
 
                                                                                                        Ivanka Korez, ravnateljica 
 


