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ZAPISNIK 

 

11. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v ponedeljek, 31. 1. 2014, 

ob 17.00 uri v prostoru zbornice šole. 

 

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

Stanko BOHNEC , Jasmin ŠANTL, Lidija VUČKO. 

 

Odsotna: Franc VUČKO, Danijel PETKOVIĆ, Manca ŽALAR KRESLIN, mag. Erika 

HVALA (vsi opravičeno). 

 

Seji sta prisostvovali še mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega zavoda in Elizabeta 

PETROVIČ, predsednica inventurne komisije za leto 2013. 

 

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

prisotne na 11. seji sveta zavoda in hkrati predlagala naslednji  

 

dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti, pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje.  

2. Poročilo inventurne komisije za leto 2013 .  

3. Tekoče informacije, predlogi in pobude članov. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

 

Sklep št. 1: 

 

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

 

Predsednica sveta zavoda je predstavila sklepe 10. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica, ki je bila opravljena 30. 9. 2013. 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo predlagan dnevni 

red. 

 

Sklep št. 2: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Pedagoško poročilo 

javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za leto 2013. 

 

Sklep št. 3: 
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Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Letni delovni načrt 

javnega zavod  OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za leto 2013. 

 

Sklep št. 4: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Pravilnik o 

prilagajanju šolskih obveznosti. 

 

Sklep št. 5: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Pravila šolskega 

reda. 

 

Sklep št. 6: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Pravilnik o 

subvencioniranju šole v naravi. 

 

Sklep št. 7: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo predlagano 

pogodbeno delo. 

 

Sklep št. 8: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo cenik za 

telovadnico za skupine, v katere so vključeni domači učenci. Cena za skupino z 

domačimi otroki je 8€/60 min. Cena za skupine, v katere so vključeni zunanji 

otroci, je 12€/60 min. 

 

Sklep št. 9: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo sklep, da se za 

določene učence, katerih starši so večji dolžniki šoli, denar za aktivnosti pobere v 

naprej. Ob večjih dolgovih se po potrebi lahko ukine tudi drugi obrok otroku. 

 

Sklep št. 10: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo sklep, da se lahko 

zavrne otroka v vrtcu, če je zaradi dolgov staršev zavodu že prišlo do postopka na 

sodišču in so starši nedosegljivi in nepripravljeni na pogovore. 

 

 

 
Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje s 30. septembra 2014.  

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Elizabeta Petrovič, predsednica inventurne komisije za leto 2013, je predstavila Poročilo 
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inventurne komisije za leto 2013 (priloga). 

Posebej je poudarila, da so stvari na svojem mestu, inventura je trajala teden dni in je bila 

opravljena z elektronskim čitalcem.  

Hkrati je predlagala odpis nekaterih sredstev (računalniki, izrezi na vratih), katerih skupna 

nabavna cena je znašala 15.190€. Trenutna vrednost je 0€. 

Predlagala je tudi odpis drobnega inventarja v skupni nabavni vrednosti 41€. 

Ravnateljica je dodala, da je decembra 2013 bilo potrebno knjižiti sredstva za odpravo 

nesorazmerij v znesku okoli 15.000€, ki bodo s strani ministrstva nakazana komaj do 28. 2. 

2014. Tako to ostaja odprta terjatev. 

 

 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo odpis predlaganih 

sredstev in drobnega inventarja.  

 

   

Sklep št. 2: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Poročilo inventurne 

komisije za leto 2013. 
 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

 

Ravnateljica je povedala, da je zavod leto zaključil minimalno pozitivno, finančno poročilo bo 

sledilo v marcu. 

Energetska sanacija zgradbe še ni šla v realizacijo, župan ji je zatrdil, da je potrebno le še 

podpisati pogodbe in določiti terminski plan izvedbe. Morda se bodo dela začela že v zimskih 

počitnicah. 

Prisotna svetnika v občinskem svetu je zaprosila, da naj na kateri izmed sej poskušata apelirati 

za zamenjavo ograje pri vrtcu, saj je ta postala nevarna, v najslabšem primeru bi jo bilo 

potrebno odstraniti. 

Dušan Dervarič je povedal, da se na sejah občinskega sveta večkrat pogovarjajo o ograji okoli 

vrtca in tudi o sosednji parceli, vendar trenutno ne ve, kako daleč je postopek pridobitve 

parcele. 

Ravnateljica je povedala, da del ograje, ki je najbolj uničen, ni povezan z nakupom parcele, 

saj se nahaja na drugi strani in je neodvisen od strani, na kateri se nahaja omenjena parcela. 

Dušan Dervarič je povedal, da s strani občine najverjetneje ne bo kakšnih večjih investicij. 
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Lidija Vučko je razložila, da je ograja zelo nevarna, saj je razpletena, na spodnji strani ni 

roba, na zgornji ni žice, ki bi fiksirala ograja. Ograja nikakor ne ustreza predpisom, ki veljajo 

za ograjevanje vrtcev. 

Stanko Bohnec je potrdil, da ograja res v nobenem pogledu ne ustreza normativom. Dodal je, 

da dvomi v napredek pridobitve parcele, saj je vsaj na šestih ali sedmih občinskih sejah bilo 

govora o njej in so se svetniki tematike že naveličali. Misli, da še ni bilo pridobljenih veliko 

deležev, zagotovo je bila opravljena cenitev parcele.Že v dveh proračunih so bila namenjena 

sredstva za to parcelo. 

Jasmin Šantl je povedal, da bi se lastnike dalo razlastniniti, oziroma drugače pritisniti na njih. 

Verjetno pridobitev parcele ni prioritetna naloga, verjetno ni interesa. 

Stanko Bohnec je povedal, da obstajajo profili, ki se ukvarjajo z reševanjem takšnih vprašanj 

in obstajajo prijemi, kako pritisniti na lastnike, ki jih je razložil tudi že na občinski seji. 

Jasmin Šantl je predlagal, da naj ravnateljica od župana zahteva, da se zadolži človeka ali 

organizacijo, ki bo skrbela za pridobitev parcele. Potrebno bi bilo narediti tudi projekt za 

pridobitev parcele in se nato načrta držati. Zadolžena oseba bi morala o napredku tudi redno 

poročati na občino in na šolo. Hkrati je vprašal Stanka Bohneca, ali morda pozna kakšno 

organizacijo, ki se ukvarja s temi zadevami. 

Stanko Bohnec je povedal, da bo ravnateljici dal kontaktne podatke osebe, ki bi vedela rešiti 

primer. 

 

 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme 

 

Sklep št. 3: 

 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in ravnateljica zavoda bodo županu 

Občine Črenšovci predlagali službo, ki bi lahko skrbela za pridobitev parcele zraven 

vrtca. Hkrati bodo uradno prosili za uradno poročilo o napredku v procesu 

pridobivanja omenjene parcele. 

 

 

Ravnateljica je prisotna svetnika vprašala tudi, ali morda vesta, kako je z ureditvijo varne poti 

v šolo in ureditvijo prometne situacije okoli šole.  

Stanko Bohnec je povedal, je zadeva verjetno podobna tisti s pridobivanjem parcele. 

Dušan Dervarič je dodal, da se po predstavitvi situacije na občinski seji s strani predstavnikov 

šole ni več nič zgodilo. Bil je sprejet sklep, da bodo strokovnjaki pripravili dokumentacijo za 

ureditev situacije. 

 

 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme 

 

Sklep št. 4: 
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Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in ravnateljica zavoda bodo županu 

Občine Črenšovci poslali uraden dopis, kjer bodo zaprosili za uradno poročilo o 

napredku v postopku ureditve prometne situacije okoli šole. 
 

 

Ravnateljica je povedala, da je učiteljski zbor predlagal spremembo Pravil šolskega reda v 6. 

točki, to je opravičevanje izostankov. Predlagano je, da bi v bodoče sprejemali samo pisna 

opravičila v fizični obliki. Poleg tega je razložila, kako dolgo starši imajo čas, da opravičijo 

izostanek, preden se ure štejejo za neopravičene. 

Dušan Dervarič je dodal, da starši večkrat niso dovolj dosledni in tako je prav, da se šola 

natančno drži pravil in sankcionira nepravilnosti.  

 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme 

 

Sklep št. 5: 

 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdi spremembo Pravil šolskega reda. 

 

 

Jasmin Šantl je povedal, da učenci več ne hodijo z veseljem v šolo in so obremenjeni, 

predvsem proti koncu redovalnega obdobja.  

Melita Tompa Lebar je odgovorila, da so v šoli že od nekdaj postavljene določene zahteve, 

vendar danes starši bolj pritiskajo na otroke. Vsi si želijo najboljše za svojega otroka in tako 

zaradi štipendij in možnosti v prihodnosti od otrok zahtevajo dobre rezultate. Poleg tega 

otroci večkrat ne želijo sprejemati odgovornosti in premalo delajo sproti. 

Ravnateljica je dodala, da ima veliko staršev najete inštruktorje za svoje otroke, premalo pa je 

pomoči med otroki. Učenci imajo tudi veliko obremenitev. Uspešnejši morajo tekmovati na 

različnih tekmovanjih, poleg tega imajo še veliko popoldanskih aktivnosti. Šola zahteva trud 

in ni namenjena temu, da bi otroci uživali. Otrok mora biti odgovoren, kar pomeni veliko 

dela. Poleg tega na slabo voljo večkrat vplivajo slabi odnosi med učenci v razredu, na kar 

bodo morali biti pozorni ne samo učitelji, ampak tudi starši. 

 

 

Melita Tompa Lebar je prenesla predlog Mance Žalar Kreslin, da bi šola morda v bodoče 

izdajala e-položnice in združevala stroške več otrok na isto položnico. 

Ravnateljica je odgovorila, da e-položnice ne bi bile  problem, morda z novim šolskim letom. 

Vendar nekateri starši  nimajo možnosti. 

S povedanim se je strinjal tudi Dušan Dervarič.  

Stanko Bohnec je povedal, da je že trenutno možno sešteti vse zneske več položnic otrok in 

jih plačati pod isti sklic. V računovodstvu šolo nato zadevo ustrezno razknjižijo.  

 

 

Stanko Bohnec je povedal, da ga je že več ljudi ogovorilo v zvezi s plačevanjem najemnine 

nogometnega kluba. V vasi se pojavlja nezadovoljstvo. Zanima ga, zakaj je prišlo do 

zaračunavanja, ko pa vse stroške plača občina. 
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Ravnateljica je odgovorila, da je bil zavod eden izmed zadnjih, ki še ni pobiral najemnine 

domačemu društvu, večina šol se tega poslužuje že več let. Tudi nogometni klub se financira s 

strani občine in nekaj sredstev lahko nameni za plačevanje najemnine. Materialni stroški, ki 

jih plačuje občina, so fiksni glede na kvadraturo površine. Tako je znesek isti, ne glede na to, 

ali se v popoldanskem času izvajajo kakšne aktivnosti ali ne; ne glede na to, ali so te 

aktivnosti plačljive ali ne. Tako v bistvu občina plača za proces pouka v dopoldanskem času. 

S popoldansko uporabo prostorov nastanejo tudi stroški s kurjavo, razsvetljavo in čiščenjem. 

Nekatere šole zaradi tega zaračunavajo tudi podaljšano bivanje. 

Jasmin Šantl je vprašal, ali je šola upravičena za oddajanje prostorov proti plačilu. 

Ravnateljica je povedala, da ima šola registrirano dejavnost oddajanja prostorov. 

Dušan Dervarič je menil, da je telovadnica bila zgrajena s strani samoprispevkov in bi tako 

moral biti dostop bistveno cenejši, če že ne brezplačen. 

Ravnateljica je zaključila, da nogometni klub nima večjih stroškov zaradi telovadnice, saj so 

na ta račun povečali vadnino otrokom. Če klub v celoti umakne vadnino otrok, je tudi ona 

pripravljena razbremeniti starše in je tudi uporaba telovadnice za šoloobvezne otroke lahko 

brezplačna. 

 

Dušan Dervarič je izpostavil, da so tudi gasilci vsako leto imeli uporabo telovadnice ob 

določnem terminu brezplačno, vendar se letos niso uspeli dogovoriti za to storitev. Povedal je, 

da so gasilci prostovoljci in se razlikujejo od vseh ostalih društev. Morajo ohranjati fizično 

kondicijo. Gasilci so s šolo vedno dobro sodelovali, svojih storitev tudi nikdar niso 

zaračunavali, čeprav imajo za to cenik. Upa, da se bodo stvari s telovadnico uredile. Povedal 

je, da je bil za organizacijo termina zadolžen Matija Majcen, ki pa naj se z ravnateljico ne bi 

mogel nikakor dogovoriti za brezplačno uporabo telovadnice. 

Ravnateljica se je strinjala s posebno vlogo gasilcev in izredno dobrim sodelovanjem. 

Telovadnico so v preteklik letih vedno pozitivno rešili z gospodom Dervaričem, letos pa se 

dogovarjanja z Matijo Majcen ne spomni. Ne ve, zakaj letos ne bi imeli telovadnice, saj še 

vedno imajo poseben status. Zadevo bodo poskusili pozitivno rešiti. 

 

Drugih pripomb ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:45. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - vabilo 

 - lista prisotnih 

 - Poročilo inventurne komisije za leto 2013 


