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ZAPISNIK 

 

14. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v ponedeljek, 29. 9. 2014, 

ob 18.00 uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni:  Stanko BOHNEC, Dušan DERVARIČ, Melita TOMPA LEBAR, Teo PUCKO, 

Manca ŽALAR KRESLIN, Lidija VUČKO, Danijel PETKOVIĆ,  Franc VUČKO.  

 

Odsotni: Katja KUSTEC, Jasmin ŠANTL, mag. Erika HVALA (vsi opravičeno). 

 

Seji je prisostvovala še mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega. 

 

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

prisotne na 14. seji sveta zavoda in hkrati predlagala naslednji  

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda seje.  

2. Pregled zapisnika 13. seje sveta zavoda ter 4. korespondenčne seje.  

3. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta javnega zavoda 

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2013/2014. 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica za šolsko leto 2014/2015. 

5. Pridobitev soglasja sveta zavoda k objavi delovnih mest in zaposlitvi javnih 

uslužbencev na delovna mesta v šolskem letu 2014/2015 in k sklenitvi podjemne 

pogodbe za opravljanje testiranja nadarjenih učencev.  

6. Seznanitev s finančnim poslovanjem javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica v obdobju januar – junij 2014 (po načelu denarnega toka).  

7. Potrditev cenika izdelkov in storitev za šolsko leto 2014/2015.  

8. Predlogi in pobude članov. 

 

 

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 13. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica, ki je bila opravljena 28. 5. 2014. 

 

Sklep št. 1: 
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Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo predlagan dnevni 

red. 

 

Sklep št. 2: 

 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je obravnaval in potrdil Program 

dela s finančnim in kadrovskim načrtom javnega zavoda za koledarsko leto 2014.  

 

Sklep št. 3: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo, da zavod lahko 

brez sklicevanja sej sveta zavoda objavi razpis za nadomeščanje delavca v času 

bolniške odsotnosti in porodniške odsotnosti v šolskem letu 2014/2015.  

 

Sklep št. 4: 

 

Svet zavod OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme predlagano izvajanje 

zunanje diferenciacije v 9. razredu v obliki manjših učnih skupin pri premetih 

matematika, slovenščina in prvi tuji jezik. 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje z 28. maja 2014. 

 

 

Predsednica sveta zavoda je predstavila sklep 4. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila opravljena. 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v predlagani obliki 

potrdijo predlog o  izdaji soglasja k predlaganim zaposlitvam javnih 

uslužbencev na prosta sistemizirana delovna mesta v javnem zavodu za 

šolsko leto 2014/2015. 

 

 

Ravnateljica je povedala, da so razpisana mesta v vrtcu bila odvisna od vpisa v vrtec. Pri 

nekaterih delavcih je šlo za spremembo pogodbe iz določenega v pogodbo za nedoločen čas. 

Za vsako razpisano mesto je bilo potrebno pridobiti več soglasij. Kjer so bili delavci ustrezni, 

je šlo za interne razpise. Po novi zakonodaji razpis za nedoločen čas ni vezan na delavca, 

ampak na razpisano delovno mesto. 

 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik 4. korespondenčne seje. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 



                    
__________________________________________________________________________________ 

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, Srednja Bistrica 49b, 9232 Črenšovci 
Tel.: 02 5735 820/822, faks: 02 5735 821 

E-mail: o-pvbistrica.ms@guest.arnes.si  
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~opvbistricams/ 

 

 

 

Ravnateljica je skozi predstavitev slikovnega gradiva (priloga) predstavila aktivnosti 

minulega šolskega leta. Povedala je, da so načrtovane aktivnosti bile realizirane. Arhiv 

dokumentov je v glavnem shranjen v elektronski obliki. Na investicijskem področju ni bila 

realizirana menjava ograje. 

Vsi učenci so napredovali, tudi 5 učencev z odločbami. Na šoli nekaj ur prvič izvaja logoped. 

Učenci z najnižjim zaključenim povprečjem so učenci 8. razreda, učenci z najvišjo oceno so 

učenci 3. razreda. Rezultati NPZ-ja so zadovoljivi, pod državnim povprečjem ostaja 

matematika. Tako bo v tem šolskem letu večji poudarek načrtovanja po vertikali in 

spremljanja s strani ravnateljice namenjen področju matematike.  

Branje z razumevanjem povzroča največ težav. 

 

Ravnateljica je povedala, da je bilo okoli 400 000 € namenjenih energetski obnovi šole. Šola 

je porabila okoli 39 500 € za: popravila, obnovo vhoda, nabavo konvektomata v kuhinji, 

roloje za telovadnico, električni kotel v kuhinjo, pleskanje v kuhinji in pleskanje vrtca ter 

nabavo IKT pripomočkov v matematično učilnico. 

 

Stanko Bohnec je vprašal, na kakšen način se bo poskusilo izboljšati slabše rezultate na 

področju matematike. Vprašal je tudi, zakaj se na šoli več ne izvaja logika, saj je morda tu na 

način možno izboljšati matematično področje. 

Ravnateljica je povedala, da se je že pogovarjala za učitelji in bo potrebno biti dosleden pri 

izbiri nalog in vrednotenju nalog. Potrebno bo delati na konkretnem nivoju. Logika se na šoli 

izvaja, potreben je le interes učencev. Lani so se je učenec udeležil celo državnega 

tekmovanja. Učence je potrebno navaditi na delo, saj brez trdega dela ne bo rezultatov. Na 

šoli sicer so učenci, ki zelo pozitivno izstopajo, vendar mnogo učencev premalo dela. NPZ 

tudi ni ocenjen in ne v realnosti ne vpliva na vpis v srednjo šolo.  

Manca Žalar Kreslin je vprašala, kakšne so povprečne ocene pri matematiki in ali morda ima 

šola podatek, kako je s področjem matematike pri bistriških učencih v srednji šoli.  

Ravnateljica je povedala, da so v preteklosti mnogokrat bile zaključene ocene previsoke, 

učitelji so večkrat popuščali pod raznimi pritiski. Tudi devetletka je vplivala na umetno 

zvišanje povprečne ocene. Sedaj se v šoli trudijo, da bi bile zaključne ocene čim bolj realne. 

Ocene učencev v srednji šoli pa so zelo različne – učenci dosegajo najvišje rezultate, spet 

drugi imajo težave. 

Lidija Vučko je povedala, da je tudi v srednji šoli potrebno delati in osnove iz osnovne šole 

vedno nadgrajevati. Mnogo težav v srednji šoli nima korenin v osnovni šoli. 

Ravnateljica je dodala, da so učitelji bili pripravljeni nuditi pomoč in dodatne ure za pripravo 

na NPZ, vendar je ob dogovorjenem roku prišel le učitelj, učencev ni bilo. 

Stanko Bohnec je iz rezultatov NPZ sklepal, da so učenci dovolj sposobni, saj so usvojili 

dobre rezultate pri drugih predmetih. Po navadi bi pričakovali najnižji rezultat pri slovenščini, 

vendar se to ni zgodilo.  

 

Prisotni so sprejeli 

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.  

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

 

Ravnateljica je povedala, da so načrti razredov bili predstavljeni na razrednih sestankih. V 

kratkem bodo sledile aktivnosti v tednu otroka. V vrtcu se izvaja folklora, pevski zbor, sledile 

bodo aktivnosti v sklopu veselega decembra, vrtec je vključen tudi v projekte. 

Na šoli se bo nadaljeval projekt Bralna pismenost, Zdrava šola in Inovativna pedagogika 1:1. 

Šola uradno več ne bo v mreži Eko-šol, saj je projekt povezan z velikim finančnim vložkom, 

bo pa šola delovala v tem duhu. Na novo se bo izvajal projekt Erazmus+, kjer gre za 

mednarodno sodelovanje šol na naravoslovnem področju.  Projekt je financiran s strani 

Evropske komisije v višini okoli 27000€.  

Pouk v šoli poteka po istem urniku kot lani. Na šoli je 6 učencev z odločbo o usmeritvi in čez 

30 nadarjenih učencev. Izvajala se bodo tekmovanja na vseh predmetnih področjih. 

 

Franc Vučko je komentiral, da je skozi celotne sistem izobraževanja znanje postavljeno v 

ozadje in je tako šolski sistem zgrešen. Starši v glavnem menijo, da ocena dobro (3) ni dobra. 

Vsi končujejo srednje šole in ocene niso na nivoju. Manjka delo in disciplina. 

Ravnateljica je odgovorila, da se starši težko znajdejo. Velikokrat se pojavijo nadarjeni 

učenci, ki so v očeh staršev preobremenjeni, kljub temu da se ne vključujejo v nobene 

aktivnosti in zaradi nedela ne dosegajo rezultatov. 

Manca Žalar Kreslin je dodala, da bi morali šola in starši delovat skupaj in razvijati delovne 

navade. V razredu njene hčere se je celo zgodilo, da je več staršev predlagalo, da učenci ne 

dobivajo domačih nalog. To se ji ni zdelo smiselno. Otroci morajo razvijati delovne navade in 

morajo postati samostojni. 

Melita Tompa Lebar je dodala, da biti oče ali mama ne pomeni samo voziti otroke od ene k 

drugi aktivnosti, za otroke si je potrebno vzeti čas in jih tudi vzgajati. Sedaj se dogaja, da 

otroci izkoriščajo in vodijo starše, nato pa se starši več ne znajdejo, ko je otrok v 7. razredu. 

 

Prisotni so sprejeli 

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. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da se v kratkem času obeta upokojitev delavke, in sicer v obsegu 0,5 

deleža kuharice. Svet zavoda je prosila za soglasje za razpis delovnega mesta. 
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Tudi delovno mesto čistilke je vprašljivo. Trenutno je delavka 0,5 deleža zaposlitve na 

bolniški odsotnosti. Čaka se še dokončen sklep invalidske komisije. Morda bo prišlo do 

potrebe po nadomeščanju v obsegu 50% ali celo 100%. Ravnateljica je prosila za soglasje 

sveta zavoda za nadomeščanje ali zaposlitev na mesto čistilke v potrebnem obsegu. 

 

Znova bo potrebno testirati možne nadarjene učence 4. razreda. Predlaganih je 9 učencev. 

Testiranje bi bilo financirano preko podjemne pogodbe s psihologinjo Martino Kurbos v 

obsegu 270€ bruto. 

 

Prisotni so sprejeli 

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. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da je Ministrstvo potrdilo finančni načrt zavoda, kar nekaj zavodov 

po Sloveniji je imela težavo s  potrditvijo. 

Trenutki denarni tok je -15.418€, kar predstavljajo odprte terjatve. Okoli 26 000 je odprtih 

terjatev do občin za vrtec, 1033 do Zavoda Antona Martina Slomška v sklopu projekta 

Inovativna pedagogika 1:1 in 4000 do Cmepiusa v sklopu projekta Comenius.  

Likvidnostnih težav zavod nima. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da je župan podal mnenje, da je potrebno nuditi brezplačne prostore 

v popoldanskem času za izvajanje aktivnosti, v katere so vključeni šoloobvezni otroki iz 

občine. Stroški vzdrževanja, kurjave bi naj bili kriti preko materialnih stroškov, ki jih šola 

dobi. 

Ravnateljica ja povedala, da so tista sredstva namenjena za kritje stroškov, ki nastanejo preko 

šolske dejavnosti, tudi javnega dela ni.  

Dušan Dervarič je povedal, da se strinja z županovim predlogom. Tudi na gasilce, kot na 

dobrodelno organizacijo se naj ne bi pozabilo pri dodeljevanju ur v telovadnici. Istega mnenja 

sta bila še Franc Vučko in Stanko Bohnec. 

 

Prisotni so sprejeli 

 

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 
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katere so vključeni šoloobvezni otroci občine Črenšovci, se bodo prostori oddajali 

brezplačno. Tudi za gasilce Bistric se bo nudil brezplačni termin za rekreacijo v 

telovadnici. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da bo od 1. 1. 2015 poslovanje s proračunskimi uporabniki prešlo v 

e-obliko. 

20. 12. 2014 bo v telovadnici organizirana občinska prireditev. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:50. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - vabilo 

 - lista prisotnih 

- Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega   

Voranca Bistrica za šolsko leto 2013/2014 

- Letni delovni načrti javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko 

leto 2014/2015 

- Cenika izdelkov in storitev za šolsko leto 2014/2015 

   

 


