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ZAPISNIK 

 

15. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v sredo, 25. 2. 2015, ob 

17.00 uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni:  Katja KUSTEC, Dušan DERVARIČ, Melita TOMPA LEBAR, Teo PUCKO, 

Lidija VUČKO, Franc VUČKO.  

 

Odsotni: Stanko BOHNEC, Manca ŽALAR KRESLIN, Danijel PETKOVIĆ, Jasmin 

ŠANTL, mag. Erika HVALA (vsi opravičeno). 

 

Seji so prisostvovale še učiteljica Vesna PINTARIČ, računovodja Elizabeta ŽERDIN, 

poslovna sekretarka Matejka ŽEKŠ in mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega. 

 

Ob ugotovitvi prisotnosti in sklepčnosti je predsednica sveta, Melita Tompa Lebar pozdravila 

prisotne na 15. seji sveta zavoda in hkrati predlagala naslednji, spremenjen 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda seje.  

2. Pregled zapisnika 14. seje sveta zavoda ter 5. korespondenčne seje.  

3. Poročilo inventurne komisije za leto 2014. 

4. Obravnava in sprejem Letnega poročila zavoda za koledarsko leto 2014. 

5. Potrditev obrazca za prijavo prejetih daril v letu 2014. 

6. Predlogi in pobude članov. 

7. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za koledarsko leto 2014. 

 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo predlagan dnevni red. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

 

Predsednica sveta zavoda je predstavila sklepe 14. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica, ki je bila opravljena 29. 9. 2014. 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo predlagan dnevni 

red. 

 

Sklep št. 2: 
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Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je obravnaval in potrdil Poročilo o 

realizaciji Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica za šolsko leto 2013/2014.  

 

Sklep št. 3: 

 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je obravnaval in potrdil Letni 

delovni načrt javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 

2014/2015. 

 

Sklep št. 4: 

 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v predlagani obliki potrdijo 

predlog o izdaji soglasja k predlaganim zaposlitvam javnih uslužbencev. Potrdijo 

tudi podpis podjemne pogodbe za testiranje predlaganih nadarjenih učencev. 

 

Sklep št. 5: 

 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Cenik izdelkov in 

storitev za šolsko leto 2014/2015. Za izvajanje aktivnosti znotraj prostorov šole in 

telovadnice, v katere so vključeni šoloobvezni otroci občine, se bodo prostori 

oddajali brezplačno. Tudi za gasilce Bistric se bo nudil brezplačni termin za 

rekreacijo v telovadnici. 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje z 29. septembra 2014. 

 

Dušan Dervarič je predlagal in prosil, da se z vabilom na sejo vedno hkrati pošlje tudi 

zapisnik prejšnje seje Sveta Zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 

Predsednica sveta zavoda je odgovorila, da se bo predlog upošteval. 

 

 

Predsednica sveta zavoda je predstavila sklep 5. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila opravljena 13. 1. 2015. 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v predlagani obliki 

potrdijo predlog o  izdaji soglasja za zaposlitev javnega uslužbenca za čas 

izvajanja projekta »Popestrimo šolo«. 

 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik 5. korespondenčne seje. 
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K 3. točki dnevnega reda 

 

Predsednica šolske inventurne komisije, Vesna Pintarič je predstavila Poročilo inventurne 

komisije za leto 2014 (priloga). Povedala je, da je inventura trajala od 8. 12. do 17. 12. 2014. 

S popisnimi listami so bili popisani drobni inventar in osnovna sredstva. Na zavodu se nahaja 

okoli 3000 sredstev. Zaradi narave dela pride do veliko premikov, tako da včasih pride do 

manjših težav pri popisu. Po priloženem seznamu je predlagala odpis osnovnih sredstev: 

žaluzije v vrtcu, računalnik, prenosni radio, stenske ure, šolske table, tiskalnik, plošče za 

košarko, video rekorder, vrtljivi stol. 

 

Sklep št. 2: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo odpis predlaganih 

sredstev in drobnega inventarja.  

 

Predsednica inventurne komisije je še povedala, da na datum 31. 12. 2014 ni gotovine, obstaja 

za okoli 110 000€ terjatev. Na računu je nekaj sredstev, ki so rezervirana – sredstva za projekt 

Erazmus +, sredstva Šolskega sklada, v naprej zaračunana sredstva za Šolo v naravi. 

V šolskem skladišču se nahaja nekaj zalog. 

 

 Sklep št. 3: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Poročilo inventurne 

komisije za leto 2014. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je predstavila Letno poročilo zavoda za koledarsko leto 2014 (priloga)  in 

povedala, da šola ima registrirano dejavnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega 

izobraževanja, menzo in oddajanje prostorov v najem. 

V vrtcu poteka delo v štirih oddelkih od 5:30 do 16:00. Kader je ustrezen, delavke imajo 

pogodbe za nedoločen čas. Načrtovane dejavnosti iz LDN so bile realizirane. Posebna 

pozornost je bila namenjena bralnemu opismenjevanju in odnosom med otroci in otroci ter 

odraslimi. 

Tudi v šoli je kader ustrezen. Tri delavke so na porodniškem dopustu, odsotnosti do 30 dni se 

nadomeščajo interno, brez dodatnih delavcev. Dejavnosti potekajo od 6:30 do 16:00, pozneje 

še znotraj projekta Popestrimo šolo. Za ta projekt je bilo pridobljenih okoli 15 000€ sredstev 

za pLače in stroške projekta. V projektu sodeluje še OŠ Beltinci. Projekt se izvaja tudi v času 

počitnic.  

Šola je v tekočem šolskem letu izstopila iz projekta Eko-šola, saj  je bil povezan z velikim 

finančnim vložkom. Kljub temu bo šola še naprej delovala v eko-duhu  in se bo držala načel 

ekološkega ravnanja. Veliko projektov je vključenih v sam pouk – Erazmus +, Inovativna 

pedagogika 1:1 in Bralna pismenost v šoli. Starši so s projektI in načini dela zadovoljni. 

Med investicijami velja omeniti evropska sredstva za energetsko sanacijo. Ograja v vrtcu še ni 
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bila realizirana, ni še znano, ali so sredstva zagotovljena v občinskem proračunu. Potrebno bo 

obnoviti nadstrešek v vrtcu in zamenjati vrtiljak. Zemljišče zraven vrtca, ki bi izboljšalo 

prometno situacijo, še ni bilo odkupljeno s strani občine. V prihodnosti bi bilo vrtec tudi 

obnoviti in energetsko sanirati. 

Na dan 21. 12. 2014 je bila vrednost premoženja okoli 1 401 000€. Z gotovino zavod ne 

posluje, dobroimetje na računu je 41 000€. Zavod ima obveznosti za plače v decembru 

obveznosti do dobaviteljev in potrebno je poravnati prispevke. Na postavki šolskega sklada se 

nahaja 5 000€ sredstev. Poslovni izid koledarske leta je + 11 319 €, poleg tega iz prejšnjih let 

ostaja še 4 833€ sredstev. Ravnateljica je predlagala, da se presežek investira v obnovo 

garderobe, kjer so dela nujna, saj pušča vodovodna cev. 

Zavod izvaja kontrolo do dobaviteljev, revizije poslovanja šola ni imela od leta 2007, naroči 

jo lahko občina.  

Prilivi so bili za 1,8% nižji kot v letu 2013, tako tudi na šoli poteka racionalizacija sredstev. 

 

Dušan Dervarič je vprašal, kako to, da ni bilo porabljenih 4 833€ sredstev, ki jih je v 

preteklem koledarskem letu svet zavoda dal ravnateljici za realiziranje načrtov po načelu 

dobrega gospodarja. 

Poslovna sekretarka Matejka Žekš je odgovorila, da je glede na razmere v državi dobro imeti 

kakšno rezervo. 

Dušan Dervarič je povedal, da se mu to ne zdi smotrno. Glede na presežke občina lahko tudi 

pove, da denarja v takšnih količinah več ne bo. 

Ravnateljica je odgovorila, da bi sedaj ves presežek bil namenjen za sanacijo garderobe. 

Sredstva so bila rezervirana za korigiranje poslovnega izida, saj je ravnatelj tudi materialno 

odgovoren za negativni izid. Nikoli ne moreš planirati 100% sredstev, potrebno je biti 

previden.  

Matejka Žekš je razložila, da je bilo potrebno izplačati tretjo četrtino plačnih nesorazmerij, 

vendar sredstva niso bila pravočasno nakazana. Situacija v državi je zelo nejasna in 

nestabilna. Zahvalila se je Občini Črenšovci, kjer pa so stvari jasne in financiranje šole s 

strani občine korektno in velikodušno. 

Dušan Dervarič razlage ni sprejel in je povedal, da se ne strinja, da se presežek namenja za 

pokrivanje državnih obveznosti. Poleg tega je občina namenila 55 000€ dodatnih sredstev za 

sanacijo šole, od tega je bilo 40 000€ investiranih zaradi površnega planiranja. Za ta strošek 

so odgovorni vsi podpisniki pogodbe. 

Matejka Žekš je povedala, da nihče na šoli ni videl dokumentacije v zvezi z energetsko 

sanacijo. Nastali so tudi dodatni stroški po odhodu delavcev in predaji saniranega objekta (že 

strelovod je stal dodatnih 2 000€). 

Dušan Dervarič je komentiral, da bi se naj sedaj poraba zmanjšala za 30%. Ta višek bo 

trenutno ostajal šoli. V občinskem proračunu skoraj ni drugega kot vodovod in izgradnja vrtca 

v Črenšovcih.  

Matejka Žekš je povedala, da je minilo zelo dosti časa, da smo dobili podatek o dejanski 

porabi nove toplotne črpalke. Tudi predaja je bila dokaj slaba v smislu navodil za ravnanje s 

pečjo. 
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Prisotni so sprejeli 

 

Sklep št. 4: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Letno poročilo zavoda za 

koledarsko leto 2014. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da je potrebno potrditi Obrazec za prejeta darila za Komisijo za 

preprečevanje korupcije. Darila z zanemarljivo vrednostjo se so darila v vrednosti do 25€. 

Občasno šola dobi darila do 75€, kar je tudi v skladu s pravilnikom. Tako bo zavod na 

Komisijo preprečevanje korupcije poslal prazen obrazec, saj ni bilo daril, ki bi jih bilo 

potrebno vpisati.  

 

Lidija Vučko je vprašala, kako je z darili za razrednika ob koncu šolskega leta. 

Elizabeta Žerdin je odgovorila, da se lahko dajo darila po pravilniku. 

 

Prisotni člani sveta zavoda so sprejeli 

 

Sklep št. 5: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo obrazec za prijavo 

prejetih daril v letu 2014. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda 

 

Dušan Dervarič je povedal, da je več staršev in svetnikov izpostavilo zaposlitev družinskega 

člana, moža gospe ravnateljice, na mestu javnega delavca v šoli. Zaveda se, da kršenja 

zakonodaje ni bilo, obstaja še etični vidik zaposlovanja. Mladim bi delovno mesto pomenilo 

pridobitev delovnih izkušenj. 

Ravnateljica je povedala, da obstaja več programov javnega dela. Na področju strokovnega 

dela, učne pomoči se zaposluje kader s 7. stopnjo in tukaj je zaposlen mlad kader. Pri 

področju, ki je bilo izpostavljeno, gre za tehnični program, ki ni vezan na delo v učilnici. 

Zaposlena oseba ustreza razpisnim pogojem, z izbiro je bil seznanjen tudi gospod župan. Pri 

tem gre za zaposlitev za obdobje enega leta. Vprašanje je sicer pričakovala, vendar misli, da 

bi bilo bolj upravičeno vprašanje, kaj ta oseba dela, da si zasluži plačo. 

Franc Vučko je dodal, da vsi starši in svetniki ne delijo mnenja, ki ga je predstavil Dušan 

Dervarič. Neodvisna lista je mnenja, da vsak ima pravico dati vlogo in zaposliti osebo, ki 

ustreza pogojem in je delavna. 
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Franc Vučko je še izpostavil, da bi bilo potrebno pri korespondenčnih sejah dajati več 

informacij, da vsak točno ve, za kaj glasuje. 

Ravnateljica se je strinjala, da bo potrebno to točko v prihodnosti izboljšati. 

Tudi Dušan Dervarič je povedal, da se s pravo informacijo na začetku lahko izogneš mnogim 

težavam. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda 

 

Pri tej točki je ravnateljica, mag. Terezija Zamuda, zapustila prostor. 

 

Predsednica Melita Tompa Lebar je predstavila izločitvene kriterije in nato še posamezne 

točke v ocenjevalni lestvici ravnateljev. 

 

 

Sklep št. 6: 

 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je uvodoma ugotovil, da niso podani 

izločitveni kriteriji po 19. členu Pravilnika o ugotavljanju delovne uspešnosti s področja 

šolstva in svet zavoda lahko pristopi k ocenjevanju ravnateljice zavoda. Ravnateljica je 

dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 
 

 

Seja je bila zaključena ob 19:00. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - vabilo 

 - lista prisotnih 

- Poročilo inventurne komisije za leto 2014 

- Letno poročilo zavoda za koledarsko leto 2014 

- Obrazec za prijavo prejetih daril v letu 2014 


