
ZAPISNIK 
 

2. seje sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in sveta staršev OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica, ki je bila v petek, 20. 1. 2012, ob 16.30 uri v prostoru zbornice šole. 
 
Prisotni: mag. Erika HVALA, Stanko BOHNEC, Franc VUČKO, Lidija VUČKO, Katja 

KUSTEC, Melita TOMPA LEBAR, Teo PUCKO, Štefka MAJCEN, Denise 
SEMENIČ, Dominika HERTL, Leon HARTMAN, Tanja KODBA, Mateja 
ŽALIK in Simona KUSTEC ŠANDOR. 

 
Odsotni: Anita GJEREK, Danijel PETKOVIČ, Marjan KOROŠEC, Jasmin ŠANTL, 

Dušan DERVARIČ in Manca ŽALAR KRESLIN. 
 
Seji sta prisostvovali še mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega zavoda, in učiteljica 
Petra Ritonja. 
 
Ob ugotovitvi prisotnosti in sklepčnosti je predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, 
pozdravila ravnateljico in prisotne člane sveta zavoda na drugi seji sveta zavoda in sveta 
staršev hkrati predlagala naslednji 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 
2. Seznanitev z novostmi na zakonodajnem področju. 
3. Spremembe na področju organizacije dela na šoli v šol. letu 2012/13. 
4. Aktualno – pogovor o vaših predlogih in pobudah. 
5. Aktualne informacije. 
6. Poročilo inventurne komisije. 

 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, je prebrala sklepe, ki so bila sprejeti na seji 
sveta zavoda, dne 28. septembra 2011. 

 
Sklep št. 1:  
Z 28. septembrom 2011 se konstituira svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, 
in sicer za obdobje štirih let. Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so 
Franc Vučko, Danijel Petković, Manca Žalar Kreslin, Dušan Dervarič, Jasmin Šantl, 
Erika Hvala, Katja Kustec, Lidija Vučko, Melita Tompa Lebar in Teo Pucko. 
 
Sklep št. 2: 
Glasovanje za predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica se izvede z javnim glasovanjem. 
 
Sklep št. 3: 
Glede na izid javnega glasovanja se za predsednico sveta zavoda OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica imenuje Melita Tompa Lebar. 
 
 
Sklep št. 4: 



Glede na izid javnega glasovanja se za namestnika predsednika sveta zavoda OŠ 
Prežihovega Voranca Bistrica imenuje Teo Pucko. 
 
 
Sklep št. 5: 
Vabila in gradiva bodo člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica dobivali 
preko elektronskih naslovov, ki so bili zbrani v ta namen. 
 
 
Sklep št. 6: 
Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo Poročilo o delu 
javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2011/12. 
 
 
Sklep št. 7: 
Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo Letni delovni načrt 
javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2012/13. 
 
 
Sklep št. 8: 
Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo spremembe internih 
aktov. 
 
 
Sklep št. 9: 
Vsota, ki se za določi za uporabo službenega mobilnega telefona za gospo ravnateljico 
znaša 50€ in vsota, ki se določi za uporabo mobilnega telefona hišnika znaša 11€. 
 
 
Sklep št. 10: 
Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme Akt o uporabi službenih 
mobilnih telefonov. 
 
 
Sklep št. 11: 
Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdi cenik storitev za šolsko leto 
2011/2012. 
 
 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje iz 28. septembra 2011. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predsednica sveta zavoda je besedo predala gospe ravnateljici, mag. Tereziji Zamuda, ki je 
prisotne seznanila z novostmi na zakonodajnem področju (Priloga). Pri tem je poudarila, da 
bodo spremembe postopne.  
 
Po predstavitvi ni bilo vprašanj ali komentarjev. 
K 3. točki dnevnega reda 



 
Ravnateljica je predstavila spremembe na področju organizacije dela na OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica, predvsem na področju razrednega pouka in oddelkov podaljšanega bivanja 
(Priloga). 
 
Po predstavitvi je Lidija Vučko povedala, da so spremembe največkrat pozitivne tudi za 
napredek. Drugih pripomb ni bilo. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Predsednica, Melita Tompa Lebar, je besedo predala mag. Eriki Hvala, ki je predstavila 
pobude in predloge izboljšav s strani staršev iz meseca novembra (Priloga). 
Pri tem je poudarila in  razložila postopnost za podajanje predlogov (Priloga). 
 
Po predstavitvi problematike povezane s kuhinjo in ograjo v vrtcu je ravnateljica povedala, da 
sta tako kuhinja kot tudi ograja neprimerni in bi ju bilo potrebno zamenjati. Načrt izvedbe s 
predračuni je posredovala tudi ustanovitelju, Občini Črenšovci, ki pa do trenutka seje še ni 
dala odgovora.  Obe investiciji sta vredni okoli 27.000 €.  
Član sveta zavoda, Stanko Bohnec, ki je tudi občinski svetnik, je ravnateljici predlagal, da mu 
posreduje vse dokumente, ki jih je naslovila na občino, da jih bo tudi sam lahko izpostavil na 
naslednji seji občinskega sveta Občine Črenšovci. 
 
V nadaljevanju prestavitve je mag. Erika Hvala izpostavila problem parkirišča pri vrtcu. 
Povedala je, da starši vozijo otroke do vhoda v vrtec in tako ovirajo promet. 
Gospod Stanko Bohnec je povedal, da na prepovedanem mestu ustavljajo in parkirajo vedno 
isti starši in stari starši in predlagal policijsko kontrolo, ki bi prvotno opozarjala, pozneje tudi 
kaznovala kršitelje. Povedal je tudi, da je sedaj parkiranje zaposlenih dobro urejeno. 
Mag. Erika Hvala je povedala, da se bo povezala s svetovalcem za promet. 
Ravnateljica je dodala, da je parkirni prostor glede na razmere idealno urejen. Težava je v 
kulturi obnašanja ljudi vključenih v promet okoli vrtca. Problem bi se rešil s pridobitvijo 
sosednjega zemljišča, vendar gre za dolgotrajen proces.  
 
Mag. Erika Hvala je opozorila na problem odjavljanja izostankov v vrtcu. Zaradi 
nepravočasnega odjavljanja večkrat pride do situacije, ko je v vrtcu preveč strokovnih 
delavcev. Starši otroke v času počitnic večkrat sploh ne odjavijo, otroci pa ne pridejo. 
 
Nadaljnje je povedala, da se v vrtcu in šoli trudimo ločevati odpadke in zbirati baterije ter 
tonerje. 
Član sveta staršev, Leon Hartman, je povedal, da se mu ne zdi prav, da ves dobiček iz zbiralne 
akcije starega papirja. Razprava je sledila pozneje. 
 
V nadaljevanju se je ravnateljica dotaknila nekaterih vprašanj in pobud glede šole. Povedala 
je, da je računalniška učilnica namenjena delu z manjšimi skupinami, saj se veliko IKT seli v 
razrede. V dolgoročnem načrtu je tudi premestitev računalniške učilnice v drug, večji prostor 
v prihodnosti. Učitelji se izobražujejo za delo z IKT in rezultati tega bodo vidni na dnevu 
odprtih vrat, ki bo 2. 3. 2012. 
 
Ravnateljica je povedala, da šola ima izdelan načrt varne poti, ki pa ni bil objavljen na spletni 
strani šole. Strinja se, da je potrebna dopolnitev. Opozorila je, da starši še vedno parkirajo 



pred vhodom, tudi na mestu označenem za reševalce in vsi poskusi šole, da bi to omejili niso 
uspeli. V preteklosti je bil že izdelan načrt izgradnje krožišča na zelenici ob šoli, vendar s 
strani ustanovitelja, Občine Črenšovci, kljub dogovorom ni bil realiziran.  
Pri tem gospa Simona Šandor pove, da bi se kljub morebitni izgradnji krožišča kolesarji še 
vedno nahajali na cesti. Poleg tega pove, da je vožnja z avtomobili nujna, saj otroci, ki še 
nimajo kolesarskega izpita, ne morejo priti v šolo peš. 
Melita Tompa Lebar je odgovorila, da ima v primerjavi z ostali šolami OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica dobre pogoje, le obnašanje udeležencev v prometu ni primerno.  
S tem se je strinjala Lidija Vučko, je razložila, kako so se starši držali dogovorov v času, ko je 
trajal projekt Bambini, in so otroke spremljali do vrtca peš, ko se je projekt končal, so znova 
otroke vozili do vhodnih vrat. 
Stanko Bohnec je poudaril, da varno pot ne predstavlja samo šolska okolica, ampak pot od 
doma do šole. Tako je povedal, da vsem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, ali njihova pot 
ni varna, pripada povračilo stroškov. Ne glede na razdaljo povračilo pripada vsem staršem 
otrok v prvem razredu. Izpostavi dejstvo, da je OŠ Franceta Prešerna Črenšovci staršem otrok 
v prvem razredu to počenjala že vrsto let, medtem ko OŠ Prežihovega Voranca Bistrica tega 
ni počela, čeprav imata istega ustanovitelja. 
Mag. Erika Hvala je povedala, da se stroški povrnejo, če občina to odobri. To se je za letošnje 
šolsko leto tudi zgodilo, vendar za to niso bili določeni nobeni kriteriji. 
Stanko Bohnec je povedal, da ne gre le za prvi razred, ampak bi povračilo ali javni prevoz 
pripadal vsem, ki nimajo zagotovljene varne potri do šole. Takih otrok je veliko, posebno 
nevaren je odsek od križišča ceste Melinci – Gornja Bistrica do vstopa na Gornjo Bistrico pri 
Okrepčevalnici Zarja.  
Temu mnenju se je pridružil še Leon Hartman, ki je bil zgrožen nad stanjem te ceste in ukrepi, 
ki se izvajajo za njeno sanacijo. 
Lidija Vučko je bila mnenja, da bi starši morali svojim otrokom bolj zaupati in jih učiti, 
navajati na samostojno pot do šole. 
Stanko Bohnec je povedal, da svojo hčer tudi ko bo imela kolesarski izpit ne bo pustil samo v 
šolo po tem odseku. Kot predsednik Vaškega odbora Gornja Bistrica je že podal predlog 
izgraditve pločnika na Občino Črenšovci, vendar ni nič dorečeno. Hkrati je mnenje, da bi 
mogle pobude priti iz več smeri, tudi iz strani šole. 
Prisotni so sprejeli 
 

Sklep št. 1: 
 
Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in Svet staršev OŠ Prežihovega Voranca 
Bistrica bosta na Občino Črenšovci naslovila predlog za izgradnjo pločnikov na najbolj 
kritičnih točkah na poti učencev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v šolo. 
 
Melita Tompa Lebar je predstavila Varnostni načrt OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 
(Priloga), v katerem je predstavljena tudi prometna situacija na poti učencev v šolo. Pri tem 
pove, da je varnostni načrt potrebno obnoviti in tako predlaga ustanovitev Tima za obnovo 
Varnostnega načrta OŠ Prežihovega Voranca Bitrica. 
Prisotni so sprejeli  
 

Sklep št. 2: 
 
Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in Svet staršev OŠ Prežihovega Voranca 
Bistrica potrdita Tim za obnovo Varnostnega načrta OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, 
v katerem so Lidija Vučko (predstavnik vrtca), Leon Hartman (predstavnik Sveta 



staršev), Stanko Bohnec (predstavnik Sveta zavoda), Jože Titan (predstavnik Policije), 
Melita Tompa Lebar (predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Črenšovci), Teo Pucko (predstavnik šole) in Zlatka Jerebic (predstavnik šole). 
Novi Varnostni načrt OŠ Prežihovega Voranca Bistrica bo začel veljati z novim šolskim 
letom.  
 
 
V nadaljevanju je mag. Erika Hvala predstavila dežurstvo v garderobi in jutranje varstvo. Pri 
tem je poudarila, da smo ena izmed najbolj prijaznih šol v okolici, saj učenci lahko zelo 
zgodaj vstopijo v šolo in počakajo v garderobi, če zaradi objektivnih razlogov v šolo ne 
morejo priti pozneje. Dežurstvo v garderobi se začne ob 7:30, za čakanje pred to uro šola ne 
odgovarja. Starše je pozvala, da naj učenci v šolo pridejo največ 10 minut pred začetkom 
pouka. 
Franc Vučko je dodal, da je dežuranje v garderobi, kakor tudi v odmorih, nepotrebno, vsak 
učenec bi moral poznati šolska pravila in pravila dobrega vedenja in se obeh držati. V 
nasprotnem primeru bi šola morala ostreje postopati in se posluževati vseh sredstev, ki so na 
voljo. 
 
Mag. Erika Hvala je predstavila še vprašanja v zvezi s fotografiranjem otrok v času pouka. 
Menja vseh staršev so različna, vendar se je slikala večina učencev, ki so bili zelo zadovoljni.  
Ravnateljica je povedala, da lanski pogovori v svetu staršev niso bili jasni, samo 
fotografiranje ni sporno, na željo staršev se lahko tudi ukine, vendar se je potrebno dogovoriti. 
Prisotni so sprejeli  
 

Sklep št. 3: 
 
V vrtcu Srednja Bistrica in OŠ Prežihovega Voranca Bistrica se bo izvajalo skupinsko in 
individualno fotografiranje v dopoldanskem času. Za fotografiranje se odločijo učenci 
prostovoljno. Otrokom se bodo na voljo ponudbe fotografov, ki jih bodo naslovili na 
šolo. 
 
 
Ker so starši imeli predloge tudi v zvezi z ločevanjem odpadkov in zbiranjem odpadnega 
papirja, je učiteljica Petra Ritonja, eko-koordinatorka na šoli, predstavila eko vsebine 
(Priloga).  
Povedala je tudi, da se na pobudo staršev zbiralna akcija lahko izvede večkrat in se pri tem 
dobiček glede na količino odpadnega papirja razdeli posameznim razredom, vendar bi pri tem 
potrebovali pomoč staršev pri tehtanju in organizaciji. 
Prisotni so sprejeli  
 

Sklep št. 4: 
 
Vsaj enkrat letno se organizira zbiralna akcija odpadnega papirja, katere izkupiček 
pripada 9. razredu.  
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Mag. Erika Hvala je predstavila nekaj dogodkov, ki se bodo še odvijali v vrtcu: Otroški 
koncert, pustovanje, prenočitev v vrtcu, pogovorne ure in gledališka predstava. 



 
Ravnateljica, mag. Terezija Zamuda, je predstavila nekaj dogodkov, ki se bodo zvrstili v šoli: 
športni turnirji, Pomladni koncert, dan odprtih vrat, Občinski dnevi, poletni tabor in srečanje 
Prežihovih šol v Doberdobu. 
Ravnateljica je zbrane seznanila, da je dobitnica Kumerdejeve nagrade, najvišje nagrada na 
področju šolstva.  
 
S to točko so sejo zaključili člani Sveta staršev. Nadaljevali so samo člani sveta zavoda. 
 

 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Poslovna sekretarka Martina Utroša je predstavila poročilo inventurne komisije (Priloga). 
 
Prisotni so sprejeli  
 

Sklep št. 5: 
 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo poročilo inventurne 
komisije za leto 2011.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30. uri. 
 
 
Zapisal:             Pregledala: 
Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 
             predsednica sveta zavoda 
 
 
 
Priloge:  - lista prisotnih 
 - vabilo na 2. sejo Sveta zavoda in Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 
 - predstavitev na zakonodajnem področju 

 - predstavitev sprememb na področju organizacije dela na OŠ Prežihovega Voranca  
      Bistrica 
 - predstavitev pobud in predlogov staršev 
 - predstavitev postopnosti za podajanje predlogov 
 - Varnostni načrt OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 
 - predstavitev eko vsebin 
 - poročilo inventurne komisije za leto 2011 


