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ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV 

JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 

 

 

z dne 24. januar  2017 ob 18.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce. 

 

 

Prisotni:    
  
Perdan Katarina, Hojnik Mihaela, Krničar Mitja, Medved Sanja, Frangež Anton, Čelan Benkovič 
Sonja, Rodošek Branko, Gornjak Helena, Grajfoner Blanka, Rojko Romana, Dobič Polona. 

Odsotni. : Kureš Matjaž, Hercog Miran, Krajnčič Anton 

 

 

DNEVNI RED:  
 

1. Novosti v OŠ 
2. Novosti v vrtcu 
3. Ekonomska cena vrtca 
4. Pobude, predlogi, vprašanja 
5. Razno 

 
 

K točki 1: 

 

Predsednik Sveta staršev pozdravi vse prisotne in predlaga spremembo vrstnega reda dnevnega 
reda, saj se bo sestanku kasneje pridružil podžupan Občine Kidričevo, gospod Bogdan Potočnik. 
Vsi člani Sveta staršev se s predlaganim strinjajo, kar potrdijo z dvigom rok.  

Predsednik predlaga, da člani izpostavijo vprašanja/dileme, ki se navezujejo na Osnovno šolo. 

- Izpostavi se vprašanje, zakaj ni avtobusni voznik dovolil učencem vstop na avtobus brez 
vozovnic. Ravnateljica pove, da je seznanjena s tem in seznani prisotne, da je Arriva 
(avtobusni prevoznik) uvedla nov sistem, ki je bistveno strožji od dosedanjega, kar zadeva 
kontrolo vozovnic. Razlog so navedli, da imajo pogoste kontrole. Tako bodo v prihodnje 
poostreno pregledovali vozovnice učencem, tako da učencem brez vozovnice ne bo dovoljen 
vstop na avtobus. Ravnateljica še pove, da so nekateri učenci že izgubili vozovnice in v tem 
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primeru je možno naročiti novo vozovnico v tajništvu šole. Izdelava le-te traja približno en 
teden, kar se v znesku 5 evrov obračuna na položnici zraven prehrane. 
Ravnateljica še doda, da učenec, ki se vsaj enkrat pelje s šolskim avtobusom, potrebuje 
vozovnico. Pojasni, da so vozovnice brez imen, so pa oštevilčene. 

- Izpostavi se vprašanje, v čem je razlog, da so bile položnice izdane 12. 1. 2017 za mesec 
december, rok plačila pa je bil naveden 10. 1. 2017. Računovodkinja pove, da se zgodi, da v 
tiskarni pride do napake, kar se je pripetilo v tem primeru. Pove še, da so bili posredovani 
podatki glede subvencij prehrane 10. 1. 2017, tako da se je priprava položnic zamaknila tudi 
iz tega razloga. 

- Pohvali se sodelovanje v projektu za četrtošolce in petošolce, ko smo jih peljali na 
enodnevno smučanje na Mariborsko Pohorje. Ravnateljica ob tej priložnosti pove, da si je 
razredničarka četrtega razreda na tem športnem dnevu zlomila nogo in bo dalj časa odsotna. 
Nadomeščanje smo uredili tako, da učiteljica, ki je sedaj bila v sočasnosti v prvem razredu, 
poučuje četrti razred, pomočnica ravnateljice pa nadomešča sočasnost v prvem razredu. 
Ravnateljica doda, da je zaprosila za nadomestno zaposlitev na MIZŠ v najkrajšem možnem 
času. Prav tako je poslala povpraševanje ravnateljem sosednjih šol za možnost krajše 
zaposlitve. Pove še, da bo folkloro prevzela učiteljica Metka Kaiser, in sicer starejšo 
folklorno skupino, ki se bo udeležila območne revije.  

- Izpostavi se vprašanje glede neočiščenih ledenih površin pred vhodom v šolo. Ravnateljica 
pove, da je hišnik solil površine pred vhodom, očistil, koliko se je dalo, vendar zaradi nizkih 
temperatur  je bilo soljenje neučinkovito. Pove, da bo naslednji dan zaprosila občinsko 
podjetje, da potrosi kamenje. Starši predlagajo, da se do očiščenja postavi opozorilna tabla 
za nevarno pot. 
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K točki 2: 

 

Predsednik predlaga, da člani izpostavijo vprašanja/dileme, ki se navezujejo na vrtec. 
- Pohvali se jutranji sprejem otrok (petje pesmic) pri vzgojiteljici Jerici Perkovič. 
- Eden od staršev pove, da se je položnica za plačilo oskrbnine založila, saj je bil otrok dlje 
časa odsoten. Položnica je bila najdena na mizi v igralnici. Računovodkinja pove, da v tem 
primeru starši pokličejo v tajništvo in se jim pošlje nova položnica. 

- Izpostavi se vprašanje glede ureditve terase pred igralnicama. Pomočnica ravnateljice pove, 
da smo v fazi pridobivanja predračunov za ureditev prostora do ograje s ploščami. Za 
ureditev terase smo dobili odobren znesek s strani ustanovitelja, v višini 2.000 evrov.  
Ravnateljica pove, da z deli lahko pričnemo šele, ko nam občina pošlje pogodbo za 
investicije, kar je predvidoma konec februarja tekočega leta. V razpravi se izpostavi 
vprašanje, ali je bila ureditev ograje pri omenjeni terasi všteta v ceno. Ravnateljica pove, da 
ne, saj smo pred dvema letoma dobili soglasje za sanacijo ograje, vendar so nam s strani 
občine želeli postaviti enako železno ograjo kot je sedaj, kar smo zavrnili. Pove, da želimo 
ograjo, ki bo za otroke varna, saj je terasa ob cesti ter bo ščitila pred hrupom in prahom. 
Eden od predstavnikov pove, da meni, da bi občinsko podjetje Vzdrževanje in gradnje lahko 
pripravilo vsa potrebna gradbena dela, da bi se uredili ograja in terasa. Predsednik pozove 
starše, da sprejmejo sklep, kar potrdijo z dvigom rok. 

 

Sklep št. 1: Svet staršev OŠ in vrtca Cirkovce poda pobudo na Občino Kidričevo, da se pred 
ureditvijo terase uredi še ograja pri terasi zaradi večje varnosti otrok. 
 

 

 

K točki 3: 

 

Predsednik predlaga, da ravnateljica pojasni vzroke za zvišanje ekonomske cene vrtca. Ravnateljica 
pove, da razume skrb staršev zaradi povišanja ekonomske cene vrtca, vendar se  cene  višajo, kar je 
posledica napredovanj v plačne razrede in nazive strokovnih delavk v vrtcu. Prav tako pove, da 
strošek, ki je bil obračunan za odpravnino, ki je kasneje nismo izplačali zaradi odhoda strokovne 
delavke v porodniški dopust, je bil porabljen za izplačilo višjega regresa zaposlenim v vrtcu, 
predvsem skupine J. Ravnateljica še pove, da pri izračunu cene vrtca moramo upoštevati stroške 
dela, materialne stroške in strošek živil. To metodologijo smo dolžni upoštevati.  Pove, da je strošek 
dela v našem vrtcu višji zaradi starejših delavk, ki imajo višji plačni razred. Eden od staršev doda, 
če se nam ne zdi, da so se plače kljub vsemu pretirano povišale. Ravnateljica pove, da je dolžna 
zaposlenim izplačati plačo v okviru plačnega razreda in naziva, ki ga ima zaposleni. Predsednik 
tekom razprave večkrat poudari, da starši niso proti zvišanju cene vrtca, da pa želijo, da se poraba 
sredstev konkretno predstavi.  
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Eden od staršev predlaga, da se vsi nadstandardi glede zaposlitev, ki jih je predstavila gospa 
ravnateljica ukinejo, z izjemo plačila nadstandarda pomočnice vzgojiteljice. Pove, da je to 
obljubljeno s strani župana občine Kidričevo, da se ta plačila ukinejo s septembrom 2017. 

Ob prihodu podžupana občine Kidričevo, gospoda Bogdana Potočnika, ga predsednik prosi, da 
prisotnim predstavi stališča občine glede povišanja cene vrtca. Gospod Potočnik pove, je dejstvo, da 
so majhne ustanove dražje, da so bile izračunane primerjave z drugim vrtcem v občini in da je 
poraba za stroške dela, materialne stroške in stroške živil realna in primerljiva. Doda, da je vrtec v 
Cirkovcah bistveno starejši in s tem tudi posledično dražji. Pove, da je dogovor na občini, da se do 
septembra 2017 izdelajo novi izračuni za ceno vrtca, sam pa predlaga, da se ti izračuni pripravijo do 
julija 2017 in bi po tem datumu usklajevali ceno vrtca s ceno vrtca v Kidričevem. Doda, da je sam 
pripravljen sodelovati, da pa pričakuje in zahteva vse razjasnitve do tega datuma. 

Predsednik v razpravi pove, da bi se sredstva, ki so se nabrala v šolski sklad lahko transparentno 
koristila in da je za to potreben konstruktiven dialog obeh strani. 

Po razpravi starši sprejmejo sklep, ki ga potrdijo z dvigom rok. 

 

Sklep št. 2: V roku enega tedna, do 31. 1. 2017,  poda računovodstvo OŠ in vrtca Cirkovce 
natančen pregled računov za igrače, didaktični material in oblačila za zaposlene. Sestanka se bodo 
udeležili štirje predstavniki staršev iz vrtca, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, 
ravnateljica in računovodkinja. 

 

K točki 4: 

 

Predsednik pozove starše, da podajo pobude, predloge in vprašanja. 

- Podan je predlog za pripravo hriba na zunanjem igrišču. 
- Nujno popravilo prej omenjene ograje pri terasi 
- Starše zanima, ali se vloga za sofinanciranje izletov, šol v naravi…prejme samo v tajništvu 

in pri gospe ravnateljici. Predlagajo, da jo objavimo na internetni strani šole in vrtca, ker so 
mnenja, da bi se starši lažje odločili za prošnjo.  

 

K točki 5: 

 

- Predstavnica šolskega sklada starše povabi na prireditev Pokaži, kaj znaš, ki jo organizira 
šolski sklad. Prireditev bo v petek, 3. 2. 2017, pobirali se bodo prostovoljni prispevki za 
šolski sklad. Prosi, da bi starši po prireditvi pomagali pospraviti telovadnico. 

- Zbiranje starega papirja bo v februarju in marcu 2017, o točnih dneh bomo pravočasno 
obveščeni. 

-  
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Predsednik Sveta staršev se zahvali vsem prisotnim za udeležbo. 

Sestanek je bil zaključen ob 20.20. 

 

 

Zapisnik zapisala:        Predsednik Sveta staršev: 

Mateja Lampret        Anton Frangež 

 


