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– Že več kot 220 let – Šola s tradicijo – 
 
  
Cerkvenjak, 28. 2. 2013 
 
 

ZAPISNIK SESTANKA  SVETA STARŠEV 
OŠ CERKVENJAK – VITOMARCI 

 
 

 
Prisotni člani sveta staršev: Ivanka Čeh, Marta Kokol, Rosvita Druzovič, Andreja 
Klejnošek,  Simona Firbas, Cvetka Polc, Ivan Borko, Tanja Ornik, Anita Smeh, Marjan 
Zorec, Boštjan Kavčič, Tatjana Ilešič, Darja Vršič, Brigita Kuri,  Andrej Kralj, Klavdija 
Zorko, Alenka Vršič. 
 
Prisotni pedagoški delavci: g. ravnatelj mag. Mirko Žmavc, pomočnica ravnatelja ga. 
Cvetka Bezjak. 
 
Neopravičeno odsotni člani sveta staršev: Vida Štuhec Kuri, Bojan Hojnik, Gabriela Friš. 
Opravičeno odsotna: Sabina Lovrec, Valerija Horvat. 
 
Seja Sveta staršev se je pričela ob 16.00 v večnamenskem prostoru OŠ Cerkvenjak – 
Vitomarci in se je zaključila ob 18.00. 
Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Simona Firbas. 
 
DNEVNI RED: 

1. Otvoritev in pozdrav. 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
3. Poslovno in finančno poročilo za leto 2012. 
4. Ocenjevanje ravnatelja za leto 2012. 
5. Imenovanje in potrditev članov UO šolskega sklada. 
6. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja. 
7. Predstavitev projekta ŠR – »Šolski vidiki razredništva«. 
8. Mnenja in predlogi. 
9. Razno. 
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Ad 1) 
Predsednica sveta staršev (v nadaljevanju SS) Simona Firbas je pozdravila vse prisotne, 
preverila sklepčnost in jih seznanila z dnevnim redom, s katerim so se vsi prisotni strinjali. 
 
SKLEP: Soglasno potrjen dnevni red seje Sveta staršev. 
 
Ad 2) 
Ga. Simona Firbas je prebrala zapisnik prejšnje seje SS, ki so ga starši soglasno potrdili z 
dvigom rok.  
 

SKLEP: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 
 
Ad 3)  
G. ravnatelj Mirko Žmavc je nazorno predstavil poslovno poročilo zavoda za šolsko leto 2012 
za matično šolo Cerkvenjak in POŠ ter oba vrtca. (priloga) 
 

SKLEP: Soglasno sprejeto in potrjeno poslovno in finančno poročilo za leto 2012. 

 

Ad 4) 

Ugotavljanje uspešnosti v skladu z okrožnico v tem in preteklem šolskem letu ne bo, ni 
upravičen do finančnega izplačila uspešnosti. Letni delovni načrt šole je bil v celoti realiziran. 
Ocenjevanje na SS je javno, glasovanje poteka po posameznih točkah ocenjevanja o 
uspešnosti. 
Člani se strinjajo z določitvijo 100% uspešnosti g. ravnatelja mag. Mirka Žmavca. 
 
SKLEP: Skupna ocena ravnatelja za leto 2012 je 100%. 
 
 
Ad 5) 
 
Na svetu staršev so starši v upravni odbor šolskega sklada na novo imenovali člana upravnega 
odbora šolskega sklada, predlagan Marjan Zorec je bil potrjen. Člani staršev so: Simona 
Firbas, Marjan Zorec, Vida Štuhec Kuri, Cvetka Polc; člani zavoda so: Slavko Toplak, 
Andreja Černel in Jasmina Kumer. 
 
SKLEP: Soglasno potrjeni člani upravnega odbora šolskega sklada, novoizvoljeni član 
je  Marjan Zorec. 
 
 
Ad 6) 
 
Ker sedanjemu ravnatelju gospodu mag. Mirku Žmavcu poteče mandat ravnateljevanja, se 
začenja postopek za izbiro ravnatelja OŠ Cerkvenjak – Vitomarci. 
Sklep: Soglasno sprejet sklep za začetek postopka za izbiro ravnatelja OŠ Cerkvenjak – 
Vitomarci, razpis bo objavljen v Uradnem listu. 
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Ad 7) 
 
Pomočnica ravnatelja gospa Cvetka Bezjak je predstavila letošnje izobraževanje strokovnih 
delavcev »Šolski vidiki razredništva«, ki ga izvaja Šola za ravnatelje. Po predstavitvi je bil 
staršem razdeljen anonimni anketni vprašalnik. Starši so odgovarjali na vprašalnik, zapisali so 
pričakovanja v zvezi z razredništvom. 
 
 
Ad 8, 9) 
 
V bodoče bo vrednotenje NPZ potekalo spletno preko računalnika (e-vrednotenje). 
Spletne učilnice so v pripravi. 
Zelo dobro so učenci sprejeli shemo šolskega sadja, v bodoče bo šola sodelovala v shemi 
šolskega mleka. 
Potekali so vpisi novincev za šolsko leto 2013/2014; na matični šoli v Cerkvenjaku se je 
vpisalo 13 učencev, na podružnici pa 10 učencev. 
Meseca junija se začne izgradnja novega vrtca v Cerkvenjaku. 
V mesecu februarju je bila otvoritev oddelka matične knjižnice Lenart v Cerkvenjaku. 
Uredila se je IP telefonija za celotno šolo, kar bistveno poceni in poenostavi telefonijo na šoli. 
V vednost je bil predstavljen pravilnik o preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli. 
Starši POŠ opozarjajo, da so se v jeseni dogovarjali za fakultativni pouk angleščine, sedaj 
prosijo, da se fakultativa začne izvajati, saj menijo, da bodo njihovi otroci zelo oškodovani, če 
jim ne bo omogočen pouk angleščine pred 4. razredom, ko je že angleščina obvezni tuji jezik. 
Starši POŠ opozarjajo, da so govorilne ure odpadle dva meseca zaporedoma. Govorilne ure se 
zato za naslednje šolsko leto formirajo »vsak prvi delovni torek v mesecu«, da ne bi v 
naslednjem letu spet množično odpadale. 
Starši Vrtca v Vitomarcih sprašujejo oz. želijo, da bi tudi Vrtec Vitomarci objavljal slike in 
aktualne dogodke na spletni strani. 
V Vrtcu Vitomarci se je zaposlila nova delavka dipl. vzgojiteljica Aleksandra Pučko. Starši so 
razočarani, da jim ni bila predstavljena ob nastopu delovnega mesta, saj nadomešča bolniško  
vodje vrtca, Mateje Gavez. Vodja vrtca bo v času nadomeščanja vzgojiteljica Darja Vrtačnik. 
Starši sprašujejo, če je v primeru prevozov šolskih otrok izbran najugodnejši prevoznik ali je 
možna tudi uporaba vlaka. Pomočnica ravnatelja ga. Bezjak odgovarja, da vedno izbiramo 
najugodnejšega prevoznika, ki ima koncesijo, ponavadi izbiramo med tremi prevozniki 
(Globus, Lešnik in Haloze Tours). 
Ga. Simona Firbas sprašuje in predlaga, če bi v bodoče bilo bolje, da se prilagodimo dani 
situaciji in naj se športni dan organizira v skladu z vremenom. Letošnjo zimo je bilo veliko 
snega in bi lahko spremenili vsebino športnega dne, sankanje bi ponudili namesto drsanja. 
 
 
 
Zapisala                                     Predsednica SS  
Jožica Vršič                              Simona Firbas 

 


