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ZAPISNIK 2. IZREDNEGA SESTANKA SVETA STARŠEV 
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 
 

 

 

z dne 31. januarja  2017 ob 19.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce. 

 

 

PRISOTNI: Ravnateljica Korez Ivanka,   poslovna sekretarka Čurin Mojca in člani sveta 

staršev za enoto vrtec Cirkovce: Hojnik Mihaela, Krničar Mitja, Medved 

Sanja, Frangež Anton, Perdan Katarina. 

Drugi prisotni: Član odbora za družbene dejavnosti Občine Kidričevo 

Bogdan Potočnik 

 

ODSOTNI:  

  

 

DNEVNI RED: 1. Pregled računov in konto kartic za delovno opremo in 
didaktični material za enoto vrtec Cirkovce 
 

 

K točki 1: 

 

V uvodu ravnateljica, da je ekonomska cena sestavljena iz plana, tako da so možna odstopanja z realizacijo. 

Predstavniki ob tem povedo, da se ne strinjajo, da morajo plačevati nadstandard, za kuharico in pomočnico 

ravnateljice. Ravnateljica ob tem razloži, da nam za 4. Oddelke v vrtcu pripadajo sledeča delovna mesta v 

deležu: organizator prehrane, organizator higienskega režima, pomočnik ravnatelja.  

 

Izpostavljeno je bilo, da si otroci ne umivajo redno zob, ker vrtec naj ne bi imel dovolj finančnih sredstev za 

nakup zobnih past. In da se izvajajo pritiski na vzgojiteljice, ker ne smejo vsega povedati. Ravnateljica je ob 

šokirana, saj za nobeno zadevo ne ve in dvomi, da bi se to dogajalo v enoti vrtca.  

 

Starši ob pogovoru poudarijo, da upajo, da bodo v bilanci prikazani pravilni podatki.  

 

Ravnateljica in računovodkinja sta staršem predstavile nakupe didaktičnega materiala. Sicer predstavnike 

zmoti, da so bili pri prvem izračunu uporabljeni podatki od 01.01.2016 do 30.06.2016. Po računih je pa 

opaženo, da se je večina nabav didaktičnega materiala izvršila od septembra dalje. Omenili so še kako je 
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mogoče, da so podatki pri prvem izračunu in drugem identični, ali se nam niso stroški elektrike nekoliko 

znižali, čeprav je zavod v drugem izračunu upošteval stroške od 1.1.2017 do 31.10.2017. 

 

Skupaj s predstavnikom občine predlagajo, da se pri planiranju ekonomske cene vzame celotno leto plus 

povečanje, ki naj bo obrazloženo zakaj je potrebno.  

 

Predstavniki so mnenja, da so mesečni stroški telefona, pisarniškega materiala in pošte, čistil, službene 

uniforme in obutve, zdravniški pregledi, službena potovanja in izobraževanje previsoki. Predlagajo 

transparentno vodenje in da vodstvo pregleda stroške in kjer je mogoče jih tudi zmanjša. Za večja naročilo si 

naj vedno priskrbimo tri ponudbe. 

 

Ravnateljica pove, da z junijem potečejo javna naročila, zato po vnaprej bolj previdna pri izbiri javnega 

naročila, prav tako se bodo preverile ostale pogodbe in se bodo te znižale, v kolikor je to mogoče 
 

 

Sklep št. 1 Svet staršev je pregledal račune, ob tem je bil ovržen sum. Zahtevajo, da se delo opravlja 

transparentno.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.55. 

 

Zapisala:                                                                                                        Predsednik: 

Mojca Čurin                                                                                                  Anton Frangež 


