ZAPISNIK 1. IZREDNEGA SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

z dne 7. 12. 2016 ob 19.00 uri v prostorih Gostilne Kureš

PRISOTNI:

Predsednik sveta staršev Anton Frangež in člani sveta staršev:
Apolonija Dobič, Helena Gornjak, Blanka Grajfoner, Miran Hercog,
Mihaela Hojnik, Natalija Horvat-Medved, Mitja Krničar, Matjaž
Kureš, Sanja Medved, Branko Rodošek, Suzana Potočnik in Romana
Rojko

ODSOTNI:

Anton Krajnčič in Sonja Čelan Benkovič, Katarina Perdan

DNEVNI RED:
1.
2.

Dvig ekonomske cene v vrtcu (trenutno dogajanje)
Razno

K točki 1:
Sestanek je vodil predsednik sveta staršev.
Svet staršev se je sestal na izrednem sestanku iz razloga, ker je bila na prejšnjem
sestanku (z dne 15. 11. 216) prekinjena obravnava dviga ekonomske cene vrtca, od
takrat pa so se pojavile nove okoliščine, ki jih je potrebno predstaviti predstavnikom
staršev.
Predsednik pojasni, da se je na seji odbora Občine Kidričevo obravnaval predlog dviga
ekonomske cene Vrtca Cirkovce. Vodstvo šole je odboru Občine Kidričevo predstavilo
sicer nekoliko drugačne mesečne postavke, kot so bile predstavljene na zadnjem svetu
staršev, vendar odbor predloga dviga ekonomske cene ni potrdil. Na samem sestanku
odbora za družbene dejavnosti je bila prisotna članica Sveta staršev, ki pa je o samem
dogajanju na sestanku predstavila Svetu staršev. Predlog povišanja se bo, predvidoma,
ponovno obravnaval v mesecu januarju 2017. Je pa s strani Občine Kidričevo in
skupne občinske uprave uvedena revizija poslovanja vrtca in kontrola ekonomske
upravičenosti dviga cen.
Predstavniki staršev po daljši razpravi ponovno poudarijo, da se z dvigom ekonomske
cene vrtca ne strinjajo, saj se je slednja dvignila že lani, iz predstavljenih podatkov pa
jasno izhaja, da so določene postavke nerealne (previsok mesečni strošek za igrače,
telefon, programsko opremo, zdravniške preglede ipd.), in da, glede na število otrok in

Slik e trenutno ni mogoče prik azati.

1

delavk vrtca, ni (več) sprejemljivo, da se večji del stroškov vrtca avtomatsko izračuna
glede na 30 % pavšal vseh stroškov, ki bi jih naj imel JVZ OŠ Cirkovce, saj ima šola
namreč neprimerno večje število otrok, zaposlenih, računalniške opreme ipd.
Svet staršev zahteva, da se mu predstavijo izsledki revizije, saj imajo do tega upravičen
interes, glede na dejstvo, da so starši tisti, ki krijejo del ekonomske cene vrtca. Glede
na ugotovitve revizije pa bo svet staršev odločal o nadaljnjem ravnanju.

K točki 2:
Predstavniki staršev ponovno opozorijo, da na spletni strani še vedno ni objavljen
podatek, kje lahko starši prejmejo geslo za dostop staršev do zapisnikov sveta staršev.
Predstavnici šolskega sklada pojasnita, da sta ponudili vodstvu šole, da bi se del
stroškov nabave učbenikov za glasbo, katerih nabave ministrstvo ni odobrilo, kril iz
sredstev sklada
Hkrati pa so predstavniki staršev soglasni, da se sredstva iz šolskega sklada porabljajo
in izplačujejo samo s soglasjem sklada ter s podpisom predsednika sklada po
veljavnem poslovniku.
Zapisnik 1. izrednega sestanka sveta staršev se prav tako objavi na spletni strani OŠ
Cirkovce.
Sestanek je bil zaključen ob 20.30
Zapisala:
Natalija Horvat-Medved

Predsednik:
Anton Frangež
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