4. seja SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE BELTINCI
Datum: 11.02.2016 ob 18.00 uri v Rdeči dvorani OŠ Beltinci
Prisotnih: 15 predstavnikov razredov oz. njihovi namestniki, ga. ravnateljica, ga. pomočnica, predstavnik občine Beltinci g. Petek,
g. župan, Milan Kerman in podžupan g. Roman Činč
Opravičeno odsotnih: Brane Gjörek, ?????
Dnevni red sestanka:
1. Aktualna problematika – avtobusni prevozi
2. Razno

Zap.
Št.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
*4.seja SS OŠ Beltinci je bila sklicana na pobudo g. župana, Milana
Kermana. Sejo vodi predsednica SS OŠ Beltinci Tamara Repić.

NOSILEC, POROČEVALEC
*predsednica SS OŠ Beltinci,
Tamara Repić

*po ugotovljeni sklepčnosti se seja nadaljuje po predlaganem dnevnem
redu.

*Predstavniki razredov

Predstavniki občine Beltinci so povedali, da šolski avtobusni niso zasedeni
oz. da avtobus velikokrat vozi tudi manj kot deset učencev.

1.

Predlagali so, da bi si učenci nabavili brezkontaktne čipirane vozovnice, s
pomočjo katerih, bi si dobili podatke o številu vozačev po posameznih
linijah. Akontacija brezkontakne čipirane vozovnice je 6€. Učenci bi lahko
omenjeno vozovnico lahko uporabljali naslednja šolska leta ali pa bi jo ob
koncu šolskega leta nepoškodovano vrnili; ob vrnitve vozovnice pa bi jim bila
vrnjena tudi akontacija.
G. župan je povedal, da so prevozi zelo dragi; občina letno plačuje cca.
220.000€ za prevoze učencev. Namen uvedbe čipiranih vozovnic je
ugotovitev realnega stanja na področju prevozov učencev oz. posledično
varčevanje pri cenah prevozov. Načrtovano je , da se prihrani 25%

*Predsednica SS OŠ Beltinci, ga.
Tamara Repić
*Predstavniki razredov v SS OŠ
Beltinci

ROK

dosedaj plačevanega zneska. Omenjeni prihranek pa bi bil potem namenjen
za financiranje nadstandardnih programov učencev.
Predlagano je bilo, da bi se spremenili urniki oz. pričetek pouka na enotno
uro (ob 7: 30 uri) oz. da ne bi avtobus peljal po vsaki končani uri in bi tako
bila kakšna vožnja manj.
Drugi predlog je bil, da bi razdelili vožnje po segmentih (npr. Ižakovci –
Melinci – Beltinci) itd, da se lahko na razpisu prijavijo še drugi ponudniki.
Avtobusni promet MS je namreč trenutno edini, ki izvaja šolske prevoze.
Sedaj v zimskih mesecih bo urejeno štetje vozačev; podatke bi pridobili s
pomočjo brezkontaktnih čipiranih vozovnic. Na ta način bi se pridobili
dokaj natančni podatki, na osnovi katerih se potem lahko načrtujejo proge
oz. naredimo prijavo za prevoz.

*Ravnateljica OŠ Beltinci, ga.
Matejka Horvat

*Pomočnica ravnateljice OŠ
Beltinci, ga.Darija Roš

*Povabljeni gostje; g. župan Milan
Kerman, g. podžupan Roman Činč,
g. predsednik občinske uprave
Slavko Petek

Šola je pripravila pisno izjavo o brezkontaktnih čipiranih vozovnicah, ker
želi pridobiti realno število vozačev. Izpolnjene izjave učenci prinesejo v
šolo in jih oddajo razrednikom. Z AP MS pa se dogovori za termine, ko bo
možen nakup čipiranih vozovnic v prostorih šole.
Glasovanje o uvedbi čipiranih vozovnic – vsi prisotni za; potrjen predlog z
dvigom rok.

Sestanek je bil zaključen ob 19.45 uri.
Zapisala: Ines Smej

Predsednik SS OŠ Beltinci:
Tamara Repić

*do konca
meseca
februarja

