
ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV 

 

Stran 1 od 5 
 

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce 
telefon: 02/ 789 00 10, fax: 02/ 789 00 51, e-pošta: os.cirkovce@guest.arnes.si 

ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV 
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

 

 

z dne 10. april 2019 ob 18.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce. 

 

 

PRISOTNI: Ravnateljica Korez Ivanka, poslovna sekretarka Čurin Mojca, pedagoška 

vodja vrtca, Lampret Mateja, in člani sveta staršev: Potočnik Suzana, 

Plajnšek Sergej, Ivanuša Petra, Medved Sanja, Frangež Anton, Rodošek 

Branko, Dobič Apolonija, Medved Nadja, Čelan Benkovič Sonja, Povh 

Ksenija, Hren Klavdija, Natalija Horvat-Medved 

 

 

ODSOTNI: Urh Polona, Safošnik Mitja, Kureš Matjaž., Voga Monika 

  

 

DNEVNI RED: 

 

 

1. Potrditev zapisnika korespondenčne seje 
2. Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020 
3. Novosti v osnovni šoli 
4. Novosti v vrtcu 
5. Pobude, predlogi in vprašanja 
6. Razno 
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K točki 1: 

V uvodu  predsednik sveta staršev  pozdravi prisotne in predstavi dnevni red, ki ga člani soglasno potrdijo.  
Člani soglasno potrdijo tudi zapisnik korespondenčne seje. Na seji so za članico za Komisijo za vpis otrok v 
vrtec, izbrali gospo Suzano Potočnik. 
 
 

Sklep št. 1: Svet staršev soglasno potrdi zapisnik prejšnje korespondenčne seje in imenuje 
Suzano Potočnik v Komisijo za vpis otrok v vrtec. 

 
 
K točki 2: 
Pomočnica ravnateljice Mateja Lampret pove, da je pravočasno prispelo 29 vlog za vpis otrok v vrtec za 
šolsko leto 2019/2020, za katere so starši poravnali akontacijo v znesku 50,00 evrov.  Na pobudo občine 
Kidričevo, ki zaradi prostorskih pogojev od OŠ Cirkovce pričakuje, da bo oblikovala oddelke v vrtcu pri OŠ 
Cirkovce izključno v skladu s predpisanimi normativi o prostorskih pogojih za izvajanje predšolske vzgoje  
želi vodstvo OŠ Cirkovce pridobiti tudi mnenje staršev glede tega vprašanja.  Upoštevajoč omenjeni predlog 
smo na OŠ Cirkovce  pripravili 3 simulacije oblikovanja oddelkov na podlagi že vpisanih otrok v vrtec, na 
novo prispelih vlog in prostorskih normativov (vključno z oddelkom v prostorih osnovne šole), ki jih je 
pomočnica ravnateljice predstavila staršem. 
 
Primer 1:  Z upoštevanjem  prostorskih pogojev ( v skladu z Pravilnikom)  lahko oblikujemo 4 oddelke, v 
katerih bi bilo 56 otrok (9 otrokom bi tako morali prekiniti pogodbo). V tem primeru ne bi sprejeli nobenega 
otroka v vrtec od 29 prispelih vlog. Posledično bi to pomenilo dodatno drastično podražitev vrtca za starše 
otrok, ki so že vpisani v vrtec. Ne gre pa zanemariti dejstva, da bi v tem primeru prišlo do odpuščanja dveh 
zaposlenih strokovnih delavk v vrtcu. 
 
Primer 2: Če ne bi upoštevali prostorskih normativov, bi pa upoštevali normativ glede starostnega razpona 
otrok, bi pomenilo, da bi lahko oblikovali 5 oddelkov vrtca in bi lahko bilo v vrtec vključenih 72 otrok, 22 bi 
jih ostalo na čakalni listi,  kar pomeni, da bi sprejeli 7 otrok. 
 
Primer 3: Če ne bi upoštevali prostorskih normativov, bi pa upoštevali normativ glede starostnega razpona 
otrok plus povečanje za 2 otroka na oddelek, bi pomenilo, da bi lahko oblikovali 5 oddelkov vrtca, pogojno 
6 oddelkov, in bi lahko bilo v vrtec vključenih 82 otrok, 12 bi jih ostalo na čakalni listi, kar pomeni, da bi 
sprejeli 17 otrok. 
 
Svet staršev ugotovi, da nima nobenih pristojnosti, da sprejema kakršnekoli sklepe v zvezi s sprejemom 
otrok v vrtec in oblikovanjem oddelkov. Predstavniki staršev opozorijo, da se nas je vprašalo za mnenje, in 
to je vse, kar lahko damo.  
 
Predstavniki sveta staršev so po diskusiji mnenja, da je potrebno tako v vrtcu kot v šoli dosledno upoštevati 
prostorske normative. 
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Predstavniki staršev poudarijo, da ni prav, da zaradi truda, da bi se sprejelo čim več otrok v vrtec, ne glede 
na to, če imamo ustrezne prostorske pogoje ali ne, posledice nosijo učenci osnovne šole, tako kot je bilo v 
letošnjem šolskem letu, ko so bili učenci petega razreda nameščeni v neustrezno učilnico. To se ne sme več 
ponoviti! 
 
Predstavniki staršev opozorijo, da v kolikor se bo tudi v naslednjem šolskem letu zgodilo, da bo katerikoli 
razred nameščen v prostorsko neprimerno učilnico, da bodo o tem obvestili pristojne organe. 
 
Predstavniki staršev prav tako opozorijo, da se ne glede na to, da se v preteklih letih pri sprejemu otrok v 
vrtec niso upoštevali prostorski normativi in je bilo torej sprejetih več otrok, kot bi bilo dovoljeno (tj. 56), 
sedaj nikakor ne smejo prekiniti že sklenjene pogodbe za tiste otroke, ki so že bili sprejeti v vrtec. Takšno 
ravnanje bi bilo protizakonito. Za ta "višek" (tj. tistih 9 otrok, katerim bi morali ob zaprtju 5. oddelka, 
prekiniti pogodbo) se pač mora najti ustrezna rešitev. V tem kontekstu je bil tudi podan predlog, naj razliko 
bistveno višje ekonomske cene krije ustanoviteljica (občina). Preveč otrok, kljub prostorski neustreznosti, se 
je namreč sprejemalo v soglasju šole in ustanoviteljice (občine), zato ni prav, da posledice, da se to končno 
sanira, nosijo starši. 
 
V diskusiji so se starši sklicevali na članek iz Štajerskega tednika, objavljenega dne, 29. 3. 2019, v katerem 
je bila izpostavljena prostorska problematika v OŠ in vrtcu Cirkovce. V članku je gospod župan  Anton 
Leskovar izjavil, da v kolikor niso zagotovljeni prostorski pogoji v vrtcu Cirkovce, se bo število sprejetih 
otrok zmanjšalo ter posledično pač dvignila cena vrtca.  
 
Predstavniki sveta staršev še danes ne morejo verjeti, da se ustanoviteljica obnaša tako ravnodušno in se ne 
odzove na vabila na seje Sveta staršev, na katerih smo že na začetku šolskega leta poskušali rešiti 
problematiko prostorske stiske v OŠ in Vrtcu Cirkovce. Če bi takrat našli možnost ustrezne premestitve 
določenih prostorov in vzpostavitve novih razredov oz. oddelkov, verjetno ni bilo potrebno javno 
izpostavljanje v medijih. Prav tako se nam ne zdi prav, da ustanoviteljica (oz. župan) ne prisluhne vodstvu 
OŠ Cirkovce (tako je vodstvo OŠ Cirkovce predstavilo svetu staršev) in ne poda na vprašanja nikakršnih 
odgovorov. Najbolj je nesprejemljivo to, da ustanoviteljica, ne odgovori (pisno!) na pisna opozorila, podana 
tako s strani vodstva šole kot s sveta zavoda. V primeru nadaljnje neodzivnosti bo potrebno združiti vse 
starše obeh šol in javno obiskat občino. Seveda bo ob tej priložnosti potrebno vključiti tudi medije in javnost 
obvestit o odnosu občine do krajanov. 
 
Predstavniki staršev še opozorijo, da se prebivalstvo v občini veča (nenazadnje se gradijo novi bloki v 
Kidričevem), kar bo vse vplivalo tudi na povišanje števila otrok. Občina Kidričevo pa bi z gradnjo 
sodobnega in dovolj velikega vrtca v Cirkovcah, zagotovo poskrbela za vrtec, ki si zaslužijo otroci in starši 
tudi iz območja Cirkovc in okolice. Tako bi uredili več problematik: tako v vrtcu kot v šoli, pa tudi 
zobozdravnik bi lahko začel delovat v pritličju zdajšnjega vrtca, s čimer bi občina naredila pokazala, da 
skrbi tudi za starejše in slabotne občane Cirkovc in ostalih bližnjih krajev. 
 
 
K točki 3: 
Glede novosti v OŠ Cirkovce ravnateljica pove, da je s strani Občine Kidričevo prejela poziv glede kršitve 
Odloka o ustanovitvi OŠ Cirkovce, in sicer ne-upoštevajoč šolski okoliš. Ravnateljica je starše, ki so vpisali 
v prvi razred otroke, ki sicer spadajo v šolski okoliš podružnice Lovrenc, o stališču občine Kidričevo do 
predpisanih šolskih okolišev pisno obvestila. Starši kljub temu želijo, da otroci ostanejo vpisani v 1. razred 
OŠ Cirkovce, prav tako so si pridobili mnenje s strani MIZŠ in Zavoda za šolstvo. Svet staršev podpira 
fleksibilnost odločitve staršev  glede vpisa otrok v  vse tri osnovne šole v občini Kidri čevo in podpirajo 
ravnateljico pri odločitvi.  
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Ravnateljica pove, da bodo v ponedeljek, 15. 4. 2019, govorilne ure ter predavanje za starše. 

Zaključno prireditev načrtujemo v prvem tednu meseca junija, kjer bo nastop strokovnih delavk in učencev v 
predstavi Juri Muri v Afriki. 

 
 
K točki 4: 
Pomočnica ravnateljice pove, da smo v teku pridobivanja ponudb za sanacijo ograje v vrtcu. Nabavili bomo 
panelno ograjo na betonski osnovi. Predstavnike staršev je zanimalo, če bo zagotovljen senca za otroke na 
terasi pri vrtcu. Pomočnica ravnateljice pojasni, da bodo senco zagotavljala na novo posajena drevesa in 
pokrita terasa. 
 
Za skupino otrok v prvem starostnem obdobju dobimo nove stolčke, za kar se zahvaljujemo šolskemu skladu 
OŠ Cirkovce. 
 
Zaključna prireditev bo predvidoma 24. 5. 2019. 
 
Najstarejši otroci gredo na Eko tabor v Ruško kočo od 28. 5.- 30. 5. 2019. 
 
Pove, da velja od 1. 4. 2019 nova ekonomska cena za vrtec, in sicer:  

- 1. starostno obdobje 466,02 eur 
- 2. starostno obdobje 338,44 eur 

 
K točki 5: 
 
Izpostavljena je bila problematika v zvezi s pojavom uši v OŠ Cirkovce. Predlagajo, da se kontaktira 
Zdravstveni dom Ptuj glede obiska medicinske sestre, ki bi opravila pregled lasišča otrokom. S tem ukrepom 
je potrebno seznaniti vse starše. 
 
Predstavniki staršev  prosijo, da  ravnateljica odgovori na pobude in predloge, ki jih predlagajo na sestankih. 
Na prejšnjem sestanku je bil podan predlog o zagotavljanju prisotnosti čistilke v dopoldanskem času. 
Vprašanje je bilo, kdaj bo to realizirano. Ravnateljica pove, da v tem šolskem letu ostajajo čistilke prisotne v 
popoldanskem času, za naslednje šolsko leto pa bo pripravila reorganizacijo dela. 
 
Pojavlja se problematika za zagotavljanje izvajanja fakultativnega pouka TJN. Ravnateljica pove, da v tem 
šolskem letu ni dobila ustreznega kadra. Za v prihodnje bo razmislila, kako bi to problematiko rešila. 
Predlaga, da se za učence pripravi anketni vprašalnik o izbiri učenja tujega jezika. 
 
Podan je predlog za nabavo enotnih oblačil za učence, ki sodelujejo v pevskem zboru. Starši so ob tem 
pohvalili delo učitelja za GUM Marjana Krajnca. 
 
Podan je predlog za navajanje učencev na uporabo beležk, v katere bi zapisovali pomembne datume in 
dogodke, od 2. razreda naprej.  
 
 
K točki 6: 
 
Predsednica šolskega sklada pove, da bo v okviru Šolskega sklada ponovno zbiranje starega papirja  v 
mesecu maju 2019, letos ni bila realizirana prireditev Dan za spremembe, bodo pa organizirali kakšno 
alternativno prireditev.   
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Gospa Suzana Potočnik obvesti prisotne, da bo 31. 5. 2019 Cirkovška olimpijada. 
 
Ravnateljica pove, da bo 11. 5. 2019 delovna sobota za vse učence. Učenci 1. VIO bodo izvedli pohod na 
Bistriški Vintgar skupaj s starši, ostali učenci od 4. – 9. razreda bodo imeli pouk po petkovem urniku. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                        Predsednik: 
 
Mojca Čurin                                                                                                  Anton Frangež 
 


