
ZAPISNIK 
 

1. seje sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v sredo, 28. 9. 2011, ob 
18. uri v prostoru zbornice šole. 
 
Prisotni: mag. Erika HVALA, Dušan DERVARIČ, Stanko BOHNEC, Franc VUČKO, 

Lidija VUČKO, Manca ŽALAR KRESLIN, Katja KUSTEC, Melita TOMPA 
LEBAR, Teo PUCKO. 

 
Odsotni: Danijel PETKOVIĆ, Jasmin ŠANTL (oba opravičeno). 
 
Seji sta prisostvovali še mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega zavoda in Kornelija 
Toth, pravna služba. 
 
Ob ugotovitvi prisotnosti in sklepčnosti je predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, 
pozdravila ravnateljico in prisotne člane sveta zavoda na prvi seji novega mandatnega 
obdobja in hkrati predlagala naslednji 
 
dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje sveta zavoda. 
2. Sprejem sklepa o konstituiranju sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 
3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica. 
4. Pregled in potrditev Poročila o delu javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 
5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica. 
6. Seznanitev s spremembami šolskih internih aktov. 
7. Predlogi in pobude članov. 

 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, je ponovno opozorila na sklepa, ki sta bila 
sprejeta na seji sveta zavoda, ki je bila 15. junija 2011. 
 

Sklep št. 1: Za ravnateljico Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica se imenuje 
mag. Terezija Zamuda, in sicer za obdobje petih let (od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016). 
 
Sklep št. 2: V šolskem letu 2011/2012 se bo izvajala fleksibilna diferenciacija v 6. in 
7. razredu. 

 
Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje iz 15. junija 2011. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Melita Tompa Lebar je predstavila člane sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 
Predstavniki staršev, ki so bili izvoljeni na seji sveta staršev so: Franc Vučko, Danijel 
Petkovič in Manca Žalar Kreslin. 



Predstavnika ustanovitelja Občine Črenšovci sta: Dušan Dervarič in Jasmin Šantl, ki sta s 
sklepom bila imenovana 16. junija 2011. 
Predstavniki javnega zavoda, ki so bili izvoljeni na podlagi tajnega glasovanja 8. junija 2011 
so: Erika Hvala, Katja Kustec, Lidija Vučko, Melita Tompa Lebar in Teo Pucko. 
Melita Tompa Lebar pove, da bo mandatno obdobje trajalo 4 leta. 
Prisotni člani soglasno sprejmejo  
 

Sklep št. 1: 
 
Z 28. septembrom 2011 se konstituira svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za 
obdobje štirih let. Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so Franc Vučko, 
Danijel Petkovič, Stanko Bohnec, Manca Žalar Kreslin, Dušan Dervarič, Jasmin Šantl, 
Erika Hvala, Katja Kustec, Lidija Vučko, Melita Tompa Lebar in Teo Pucko. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Gospa Kornelija Toth iz pravne službe je povedala, da so lahko volitve za predsednika in 
namestnika predsednika sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica javne ali tajne. 
Člani soglasno sprejmejo 
 

Sklep št. 2: 
 
Glasovanje za predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica se izvede z javnim glasovanjem. 
 
 
Erika Hvala je za predsednico predlagala Melito Tompa Lebar. Temu predlogu se je 
pridružila tudi Lidija Vučko. Melita Tompa Lebar je kandidaturo sprejela.  
Stanko Bohnec je za predsednika predlagal Tea Pucka. Teo Pucko je kandidaturo sprejel. 
Drugih predlogov ni bilo.  
Izvedlo se je javno glasovanje, kjer je bilo ugotovljeno, da je Teo Pucko dobil 3 glasove. 
Melita Tompa Lebar je dobila 6 glasov. 
Sprejme se 
 

Sklep št. 3: 
 
Za predsednico sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica se imenuje Melita 
Tompa Lebar. 
 
 
Stanko Bohnec je za namestnico predsednika sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 
predlagal gospo Manco Žalar Kreslin. 
Melita Tompa Lebar za namestnika predsednika predlaga Tea Pucka. 
Oba sta kandidaturo sprejela, drugih predlogov ni bilo. 
Izvedlo se je javno glasovanje, kjer se je ugotovilo, da je Teo Pucko dobil 5 glasov, Manca 
Žalar Kreslin 2 glasova. Dva člana sta se glasovanja vzdržala. 
Sprejme se  
 
 



Sklep št. 4: 
 
Za namestnika predsednika sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica se imenuje 
Teo Pucko. 
 
 
Predsednica je povedala, da je potrebno izvoliti tudi zapisnikarja sveta zavoda. Na predlog 
Dušana Dervariča zbrani potrdijo Tea Pucka kot zapisnikarja srečanj sveta zavoda.  
 
Predsednica Melita Tompa Lebar je predlagala elektronsko obveščanje članov sveta zavoda, 
kakor tudi elektronsko posredovanje gradiv. Vsi člani so se s predlogom strinjali. Tako se je  
sprejel 
 

Sklep št. 5: 
 
Vabila in gradiva bodo člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica prejemali  
preko elektronske pošte. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Predsednica je dala besedo mag. Eriki Hvala, ki je predstavila rezultate o samoevalvaciji. 
Povedala je, da so ocene in dosežki na tekmovanjih zadovoljivi. 
Rezultati NPZ-ja so v državnem povprečju, oz. malo pod njim. Pri tem pove, da rezultati niso 
pokazatelj kvalitete pouka in znanja. Učitelji so pripravili tudi načrte izboljšav. 
Mag. Erika Hvala je povedala tudi, da je realizacija in s tem tudi organizacija pouka dobra in 
da so straši zadovoljni z vzgojni delovanjem šole. Tako starši kot učitelji medsebojno 
sodelovanje ocenjujejo kot zelo dobro, tako na formalnem kot na neformalnem nivoju. Starši 
so izrazili nezadovoljstvo nad različnim delovanjem učiteljev.  
Učitelji največ težav rešujejo s pogovorom in restitucijo, prepričani so, da je treba razvijati 
vrednote in delovne navade.  
Mag. Erika Hvala je predstavila tudi analizo prehrane na šoli, s katero so starši in učenci 
zadovoljni.  
Mag. Erika Hvala je predstavila tudi rezultate samoevalvacije v vrtcu, kjer so stari pohvalili 
delo in time v vrtcu. Zaposleni stremijo predvsem k spodbujanju razvoja govora in knjižnega 
jezika, uporabi IKT in razvijanju medsebojnih odnosov. 
Več je razvidno iz priloge. 
 
Po predstavitvi ni bilo pripomb ali vprašanj. 
 
Predsednica je povabila ravnateljico, mag. Terezijo Zamuda, da predstavi Poročilo o delu 
javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca.  
Ravnateljica je povedala, da je z letošnjim šolskim letom mag. Erika Hvala prevzela vlogo 
pomočnice ravnateljice kot vodja vrtca, poleg tega bo še opravljala svetovalno delo v vrtcu in 
osnovni šoli. 
Izpostavila je sodelovanje vrtca v projektih (Vrtijada, Medeni zajtrk – zdrav zajtrk, Bambino, 
Prihod Botre jeseni), srečanja s starši in starimi starši in poudarjanje dela z nestrukturiranimi 
materiali.   
Ravnateljica je predstavila investicijo v obnovo igriških igral v okolici vrtca. Šolski sklad je 
zbiral prispevke, ki so prišli s strani Občine Črenšovci, donatorjev in lastnih sredstev zavoda 



OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. Pri tem je poudarila tudi problem lastništva sosednje 
parcele, ki bi lahko služila širitvi vrtca. 
 
Ravnateljica je predstavila tudi investicije v zgradbo šole, kjer sta se prenovili zbornica in 
računalniška učilnica. Zbornica bo tako služila za delovne in izobraževalne namene učiteljev, 
kakor tudi za delo z učenci na daljavo. Investicija je bila v celoti pokrita s strani javnega 
zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. Računalniška učilnica je sodobno opremljena, 
poleg tega bo v razrede inštalirane tudi štiri interaktivne table. 
 
Prisotni po predstavitvi in pregledu Poročila o delu javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca 
Bistrica niso imeli vprašanj ali pripomb in so sprejeli 
 

Sklep št. 6: 
 
Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo Poročilo o delu javnega 
zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2010/11. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Pomočnica ravnateljice, mag. Erika Hvala, je predstavila Letni delovni načrt Voranca vrtca. 
Povedala je, da je vrtec dobro kadrovsko zaseden. Delovni čas vrtca je od 5.30 in do16. Ure. 
Opozorila je tudi, da bo vrtec 31. 8. 2012 zaprt. 
V vrtcu je trenutno 70 otrok v 4 oddelkih in to na najvišji točki normativov. Delovni čas 
delavk se je reorganiziral, tako da je sedaj več sočasnosti vzgojiteljic in pomočnic.  
Vrtec bo še naprej sodeloval s šolo, izvajal obogatitvene dejavnosti in se vključeval v 
projekte. Več je razvidno iz samega Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ 
Prežihovega Voranca Bistrica. 
 
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca 
Bistrica. 
Povedala je, da je na šoli 160 učencev in da se število iz leta v leto veča. V 6. in 7. razredu se 
izvaja fleksibilna diferenciacija. V vseh 9. razredih se izvaja fleksibilni predmetnik; na tem 
področju smo tudi mentorska šola ostalim šolam v Pomurju. V jutranje varstvo je vključenih 
28 učencev. Podaljšano bivanje je prav tako zelo zasedeno in se izvaja v štirih skupinah do 
15:45.  
Z letošnjim šolskim letom smo na šoli v 4. razredu menjali prvi tuji jezik in tako poučujemo 
angleščino, hkrati v 4., 5. in 6. razredu izvajamo fakultativni pouk drugega tujega jezika, od 7. 
razreda naprej pouk obveznega drugega tujega jezika.  
V 1., 4. in 7. razredu veljajo prenovljeni učni načrti. 
Tudi v tem šolskem letu se bo izvajalo več nadstandardnih dejavnosti. Učenci 5., 7. in 8. 
razreda bodo opravili tedensko šolo v naravi, vsi trije razredi v prostorih Centrov šolskih in 
obšolskih dejavnosti. 
Od 3. 10. do 7. 10 2011 bo  Tednu otroka. Več časa bo namenjenega branju. Godinova bralna 
značka bo potekala skozi vse leto in se bo zaključila na občinskih dnevih. 
Šola bo tudi letos sodelovala z drugimi šolami, se udeležila srečanja Prežihovih šol, 
sodelovala v projektih Evropska vas, Eko šola, Zdrava šola. Priredili bomo šolo za nadarjene 
učence naše osnovne šole in OŠ Odranci, dva poletna tabora in Pomladni koncert. 
Ravnateljica je povedala, da bi srednjeročno bilo potrebno obnoviti podboje in vrata, 
posodobiti centralno kurjavo, zagotoviti novo opremo ter pohištvo v učilnice in zagotoviti 



prenosne računalnike. Projekt sončne elektrarne na strehi prostorov šole in telovadnice zaradi 
dokumentacije s strani izvajalce ni uspel. 
Več je možno prebrati v samem Letnem delovnem načrtu javnega zavoda OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica. 
 
Po predstavitvi in pregledu Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica člani niso imeli vprašanj ali pripomb in tako se je sprejel  
 

Sklep št. 7 
 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo Letni delovni načrt 
javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2011/12. 

 
 

K 6. točki dnevnega reda 
 
Svetovalna delavka, mag. Erika Hvala, je predstavila spremembe znotraj internih aktov 
zavoda. Dokumenti ostajajo enaki le nekaj členov je spremenjenih. Tako se je spremenil zapis 
o Pravilih v odmorih in Pravilih obnašanja in ravnanja na šoli znotraj Pravil šolskega reda. 
Prav tako se je spremenil 3. člen Pravilnika o hišnem redu in 6. člen Pravilnika o prilagajanju 
šolskih obveznosti. Več je razvidno iz prilog. 
Akti za javno objavo so objavljeni na spletni strani šole. 
 
Člani sprejmejo  
 

Sklep št. 8 
 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo spremembe internih 
aktov. 
 
 
Gospa Kornelija Toth iz pravne službe je predstavila Akt o uporabi službenih mobilnih 
telefonov (priloga.) Prisotni člani so sprejeli  
 

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. 
 
 
Predsednica je predstavila cenik storitev, ki jih nudi OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in je 
začel veljati 1. aprila 2011 (priloga).  
Člani sveta zavoda so sprejeli 
 



Sklep št. 11 
 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdi cenik storitev za šolsko leto 
2011/2012. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Predlogov, pobud ali vprašanj ni bilo, zato je predsednica sveta zavoda zaključila sejo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
Zapisal:             Pregledala: 
Teo PUCKO            Melita TOMPA LEBAR, 
             predsednica sveta zavoda 
 
 
 
Priloge: - predstavitev rezultatov samoevalvacije 
 - Poročilo o delu javnega zavoda OŠ Prežihovega VORANCA Bistrica 
 - Letni delovni načrt javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 
 - predstavitev sprememb šolskih internih aktov 
 - Akt o uporabi službenih mobilnih telefonov 
 - cenik storitev 


