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ZAPISNIK 

 

16. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v sredo, 3. 6. 2015, ob 

18.15 uri v prostoru zbornice šole. 

 

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

Lidija VUČKO, mag. Erika HVALA.  

 

Odsotni: Katja KUSTEC, Manca ŽALAR KRESLIN, Franc VUČKO, Danijel PETKOVIĆ, 

Jasmin ŠANTL, (vsi opravičeno). 

 

Seji so prisostvovale še Matejka Žekš, Elizabeta Žerdin in mag. Terezija ZAMUDA, 

ravnateljica javnega zavoda. 

 

Pri prvi točki so bili prisotni še člani sveta staršev in učiteljica Elizabeta Petrovič. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Učiteljica Elizabeta Petrovič je povedala, da bodo učbeniki tudi v tem šolskem letu nabavljeni 

preko učbeniškega sklada. Nato je skrbnica učbeniškega sklada predstavila, kateri učbeniki 

bodo v uporabi pri pouku (priloga). Nekaj težav se je pojavilo pri nabavi novih učbenikov, saj 

so komaj minuli petek bila nakazana sredstva in tako je sklad prišel na pozitivno 0. Nove 

učbenike je potrebno kupiti za pouk angleščine v 8. razredu, kajti prišlo je do menjave tujega 

jezika. Izposoja učbenikov je brezplačna, z učbeniki je potrebno ravnati spoštljivo in tudi 

dobro skrbeti zanje. 

Ravnateljica je dodala, da so učbeniki potrjeni s strani strokovnega sveta. Nekoč je sicer 

veljalo, da bi se naj učbeniki menjali na tri leta, vendar to v praksi več ni možno. Učbeniki se 

uporabljajo dokler so fizično dobri. Za dokup učbenikov so namenjena točno določena 

sredstva, prerazporeditve iz drugih virov niso možne. Pri pouku se učitelji trudijo uporabljati 

tudi elektronske vire. 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

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

prisotne na 16. seji sveta zavoda in hkrati predlagala naslednji, 

 

Dnevni red: 

 

1. Seznanitev članov sveta staršev in sveta zavoda z evidenco izbranih učbenikov, ki jih 

bo šola zagotovila za izposojo v šolskem letu 2015/2016 (skupna točka s člani sveta 

staršev). 

2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda seje.  

3. Pregled zapisnika prejšnje seje in pregled realizacije sprejetih sklepov.  
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4. Obravnava in sprejem Poslovnika za izvedbo volitev predstavnikov zavoda v svet 

zavoda.  

5. Sprejem sklepa o razpisu volitev predstavnikov zavoda v sveta zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica.  

6. Potrditev predlogov predstavnikov zavoda v upravni odbor Šolskega sklada OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica. 

7. Obravnava in sprejem Finančnega načrta zavoda za koledarsko leto 2015. 

8. Obravnava in sprejem Kadrovskega načrta zavoda za koledarsko leto 2015. 

9. Seznanitev in potrditev fleksibilne diferenciacije in učnih skupin za šolsko leto 

2015/2016. 

10. Tekoče informacije. 

11. Predlogi in pobude članov sveta zavoda. 

 

 

Sklep št. 1: 

 

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

 

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

 

Predsednica sveta zavoda je predstavila sklepe 15. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica, ki je bila opravljena 25. 2. 2015. 

 

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 odpis predlaganih 

sredstev in drobnega inventarja.  

 

Sklep št. 3: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Poročilo inventurne 

komisije za leto 2014. 

 

Sklep št. 4: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Letno poročilo 

zavoda za koledarsko leto 2014. 
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Sklep št. 5: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo obraze za prijavo 

prejetih daril v letu 2014. 

 

 

 

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. 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje s 25. februarja 2015. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Predsednica sveta zavoda je povedala, da je bilo opravljenih 16 rednih sej, 5 korespondenčnih 

sej. Predvidoma je zdajšnja seja zadnja seja v takšni sestavi, saj se 28. 9. 2015 izteka 

mandatno obdobje trenutnega Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 15 dni pred 

iztekom je potrebno izvoliti tri predstavnike ustanovitelja, 5 predstavnikov javnega zavoda in 

tri predstavnike staršev. Največ 90 dni in najmanj 60 pred volitvami mora svet zavoda sprejeti 

sklep o volitvah za predstavnike s strani javnega zavoda. Predsednica je predstavila tudi 

Poslovnik za izvedbo volitev predstavnikov zavoda v svet zavoda (priloga). 

 

 

Sklep št. 2: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Poslovnik za izvedbo 

volitev predstavnikov zavoda v svet zavoda. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 

Melita Tompa Lebar je predlagala, da se 7. 9. 2015 izvedejo volitve na šoli, v Godinovi sobi. 

Za komisijo so predlagani Marija Seršen (predsednica), Vesna Pintarič (namestnica) in Andrej 

Nemec, namestnik Vladimir Mlinarič, Liljana Tivadar, namestnica Bojana Feuš. Zbiranje 

predlogov za člane sveta zavoda s strani zavoda se začne z jutrišnjim dnem in traja do 6. 9. 

2015. 

 

 



                    
__________________________________________________________________________________ 

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/ 

 

Sklep št. 3: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo sklep o razpisu volitev 

predstavnikov zavoda v sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki se bodo 

izvedle 7. 9. 2015.  

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda 

 

 

Ravnateljica je povedala, da se izteka štiriletno mandatno obdobje upravnega odbora šolskega 

sklada. Šolski sklad upravlja z določenimi sredstvi, ki prihajajo iz različnih virov. 

Lidija Vučko, predsednica upravnega odbora, je dodala, da upravni odbor sodeluje s širšo 

javnostjo, nogometnim klubom, kulturnimi društvi in privatniki. Poskrbel je za prenovo 

vrtčevskega igrišča, nabava športnih rekvizitov, organizacijo dobrodelnih prireditev, nabavo 

knjig v vrtec, pokritje peskovnika v  vrtcu. 

Povedala je še, da je sklep o volitvah že izobešen. Že potrjeni člani s strani staršev so Mateja 

Žalig, Matej Žižek in Sandra Gjerek. Predlagani predstavniki s strani šole so Vladimir 

Mlinarič, Petra Ritonja, Mateja Smodiš in Lidija Vučko.  

 

Dušan Dervarič je povedal, da je čudno, da sta svet staršev voli člane v upravni odbor 

šolskega sklada. 

Lidija Vučko je povedala, da se je že maja izteklo mandatno obdobje, svet staršev pa je 

veljaven do 31. 8. 2015.  

Dušan Dervarič je bil mnenja, da bi morda bilo dobro spremeniti pravilnik. 

Stanko Bohnec je odgovoril, da tudi lokalne volitve niso v enakem časovnem obdobju kot 

volitve v svet zavoda šole.  

 

Ravnatlejica je povedala, da je na računu šolskega sklada okoli 1500€ sredstev, okoli 1000€ je 

pomenila donacija zdomcev iz Kanade.  

 

 

 

Sklep št. 4: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo predloge predstavnikov 

zavoda v upravni odbor Šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 

 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda 
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Ravnateljica je povedala, da finančni načrt temelji na Zakonu o delovnih razmerjih, ZOFVI, 

ZUJF 1 in ZUJF 2 ter zakonu o osnovni šoli. ZOFVI narekuje varčevanje, letno za 1%. 

Težava pri finančnem načrtu je dejstvo, da so projekti vezani na šolsko leto in se prekinejo 

med letom. Nato je ravnateljica predstavila finančni načrt (priloga). Država je sredstva za 

učila zmanjšala za 50%, za plače je namenjenih okoli 7000€, za materialne stroške okoli 

4000€ manj. Indeksi za plačilo vrtcev so varljivi, saj prihodki prihajajo iz različnih občin, tudi 

prebivališča se menjujejo.  

Tržna dejavnost šole obeta presežek 1755€, druge dejavnosti so na pozitivni 0. Finančni načrt 

po denarnem toku kaže okoli 3000€ presežka, pri tem gre za likvidnostno situacijo.  

 

Stanko Bohnec je vprašal, kako to, da je prihodek s strani Občine višji, če se vpis povečuje. 

Matejka Žekš je odgovorila, da nekaj družin menja stalno prebivališče, znižuje se delež 

plačila staršev. 

Ravnateljica je povedala, da je ekonomska cena vrtca povprečna. 

 

Dušan Dervarič je povedal, da so indeksi lahko varljivi. Z občinskega proračuna pride lepa 

vsota denarja in velike zasluge za delovanje šole gredo občini. 

Ravnateljica se je strinjala s trditvijo in povedala, da se bo potrebno odpovedati mnogim 

stvarem, če kdaj občina ne bo zmogla takšnih vložkov. Tudi jutranje varstvo in OPB lahko 

kdaj postane plačljivo. 

Matejka Žekš je povedala, da nekatere šole imajo veliko zapadlih obveznosti staršev, naša 

šola trenutno še izstopa v Sloveniji.  

Mag. Erika Hvala je dodala, da se veliko dolgov in težav rešuje preko pogovorov in 

dogovorov. 

 

 

Sklep št. 5: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo Finančni načrt zavoda 

za koledarsko leto 2015. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da je kadrovski načrt vezan na finančni načrt. Že lani so se stroški 

znižali za 1% na račun krožkov, fleksibilne diferenciacije in desetih ur jutranjega varstva na 

mesec. Tudi sedaj je potrebno zmanjšati stroške za okoli 7000€. Tako se bo ukinila še 

fleksibilna diferenciacija v 5. razredu, v 6. razredu se bo izvajala le diferenciacija v 7. razredu. 

Ure OPB se bodo znižale za pet ur tedensko. Ni novih zaposlitev, tudi upokojitve niso 

predvidene. 
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Sklep št. 6: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo Kadrovski načrt zavoda 

za koledarsko leto 2015. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da je diferenciacija vezana na število otrok. Imeli bi možnost 

izvajati fleksibilno diferenciacijo od 4. do 7. razreda, pouk v manjših učnih skupinah v 8. in 9. 

razredu zaradi manjšega števila otrok ni mogoč. Zaradi zmanjševanja izdatkov bi se 

fleksibilna diferenciacija izvajala v 6. razredu le pri pouku matematike in v 7. razredu pri 

matematiki, slovenščini in angleščini v obsegu ene ure tedensko. 

Dušan Dervarič je povedal, da ni pravilno, da se varčevanje izvaja pri učencih. 

Ravnateljica je povedala, da je varčevanje možno le na ta način, kader je vezan na učence. V 

prihodnosti so možni še večji rezi, ki bodo znova vplivali na učence. 

 

Sklep št. 7: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo fleksibilno diferenciacijo 

in učne skupine za šolsko leto 2015/2016. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da je minilo veliko dogodkov – zborovski BUM, nekaj strokovnih 

ekskurzij, 24. 6. 2015 bo izvedena še kulturna prireditev. Poteka projekt Popestrimo šolo, 

preko katerega se bo izvajal tudi tabor. Trenutno poteka še spletna anketa za starše in učence. 

Izvedena bo še obnova garderobe in menjava ograje okoli vrtca. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda 

 

Drugih pripomb ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 
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Priloge:  - vabilo, 

 - lista prisotnih, 

- seznam učbenikov, 

- Poslovnik za izvedbo volitev predstavnikov zavoda v svet zavoda, 

- Finančni načrt zavoda za koledarsko leto 2015 

- Kadrovski načrt zavoda za koledarsko leto 2015 


