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ZAPISNIK 

 

17. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v ponedeljek, 28. 9. 2015, 

ob 18.10 uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni:  Manca ŽALAR KRESLIN, Jasmin ŠANTL, Stanko BOHNEC, Dušan 

DERVARIČ, Melita TOMPA LEBAR, Katja KUSTEC, Teo PUCKO, Lidija 

VUČKO, mag. Erika HVALA.  

 

Odsotni: / 

 

Seji so prisostvovali še Kornelija Toth, mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega 

zavoda. 

 

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

prisotne na 17. seji sveta zavoda in hkrati predlagala naslednji 

 

dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda seje.  

2. Pregled zapisnika 16. seje sveta zavoda.  

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

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2014/2015. 

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

Voranca Bistrica za šolsko leto 2015/2016. 

5. Pridobitev soglasja sveta zavoda k sklenitvi podjemne pogodbe za opravljanje 

testiranja nadarjenih učencev.  

6. Seznanitev s finančnim poslovanjem javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica v obdobju januar – junij 2015 (po načelu denarnega toka).  

7. Seznanitev s sprejetim cenikom izdelkov in storitev.  

8. Seznanitev s spremembami Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti.  

9. Predlogi in pobude članov. 

 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Dušan Dervarič je povedal, da ima proceduralno vprašanje. Zanimalo ga je, kako to, da se 

svet zavoda srečuje ob koncu mandata. Ne zdi se mu smiselno, da bi odločitve za novo šolsko 

leto sprejemal stari svet zavoda. 

Kornelija Toth iz šolske pravne službe je odgovorila, da trenutni svet zavoda še ima vse 

pristojnosti in naloge, le predstavnika s strani sveta staršev, Danijel Petković in Franc Vučko, 

nista več člana aktualnega sveta zavoda, saj jima je nehal veljati mandat, ker nimata več otrok 

na osnovni šoli. Novi svet zavoda bo začel delovati šele okoli meseca januarja. 
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Dušan Dervarič je povedal, da se mu ne zdi pošteno do novih članov in tudi ne higiensko, da 

bi sprejemal odločitve za naprej. 

Kornelija Toth je odgovoril, da ni potrebno, da vsi člani glasujejo za vsak člen, posamezniki 

se lahko pri določeni točki dnevnega reda tudi vzdržijo. 

Stanko Bohnec je postavil vprašanje, ali je sestav sveta zavoda sploh legitimen, glede na to, 

da zaradi izločitve predstavnikov staršev, svet zavoda več nima istega razmerja v številu 

glasov. 

Kornelija Toth je zagotovila, da trenuten sestav sveta zavoda ustreza zakonskim zahtevam. 

Stanko Bohnec je povedal, da se je na občini pohitelo in potrdilo občinske predstavnike za 

nov svet zavoda, čudno je, da se sedaj tako hiti in dela s starim sestavom, saj bi bilo smiselno 

delati z novim sestavom. 

Kornelija Toth je odgovorila, da se mandati večkrat križajo in ne gre za enaka mandatna 

obdobja. Starši so pred sejo sveta zavoda sprejeli nove člane za svet zavoda. Res je, da je bilo 

v načrtu, da se novi svet konstituira v septembru, vendar je pri volitvah za predstavnike s 

strani šole prišlo do pomote in je med drugimi bila izvoljena tudi mag. Erika Hvala, ki zaradi 

svoje funkcije ne more biti članica sveta zavoda. Volitve bodo ponovljene in novi člani 

zagotovljeni v okviru zakonskih rokov. 

Manca Žalar Kreslin je povedala, da je do tega trenutka bilo sodelovanje v svetu zavoda zelo 

dobro in bi sedaj bilo dobro, da ona in predstavniki občine zapustijo sejo in tako svet zavoda 

več ne bo sklepčen. 

Dušan Dervarič je dodal, da če volitve niso bile speljane pravilno, to ni krivda sveta zavoda, 

posebej ne občinskih predstavnikov v njem. 

Kornelija Toth je povedal, da so volitve bila izpeljane, ona sama je po volitvah ugotovila 

nepravilnost. Volitve so nato bile razveljavljene, za nepravilnost krivdo nosi volilna komisija, 

ki je spregledala funkcijo mag. Erike hvala. Dodala je še, da članov ne sili v nobeno 

sprejemanje sklepov, vsak se naj odloči, kako bo ravnal v dani situaciji. Poudarila je, da bi 

bilo potrebno sprejeti letni delovni načrt. 

Manca Žalar Kreslin je bila mnenja, da bi se seja lahko sklicala kateri drugi dan v tednu. 

Melita Tompa Lebar je povedala, da svet zavoda zaseda zaradi delovanja šole, tudi zaradi 

otrok in bi bilo dobro sprejeti odločitve. 

Jasmin Šantl je odgovoril, da se v poslovnem svetu takšnih odločitev ne more sprejemati za 

druge. Strinjal se je s prejšnjim predlogom Mance Žalar Kreslin, da zapustijo sejo in bo svet 

postal nesklepčen. 

Kornelija Toth je povedala, da je včasih drug drugemu potrebno pomagati in je res nujno, da 

se sprejme letni delovni načrt. 

Jasmin Šantl je odgovoril, da bi res rad pomagal ravnateljici, vendar se mu vse skupaj ne zdi 

logično. Predlagal je prestavitev seje. 

Tudi Stanko Bohnec je vprašal, ali ni mogoče prestaviti seje. 

Ravnateljica, mag. Terezija Zamuda, je povedala, da razume obe strani, V postopku je prišlo 

do napake človeške narave. Želi si, da so stvari pravilno izpeljane. Prvotno je seja bila 

planirana za naslednji dan, vendar takrat ne bi bilo mogoče konstituirati sveta zavoda. Starši, 

učenci in učiteljski zbor so že obravnavali letni delovni načrt in ga sprejeli. Novi svet se lahko 

konstituira v mesecu decembru, nekateri trenutni člani s strani občine in sveta staršev bodo še 

naprej člani sveta zavoda. Še enkrat se je opravičila za napako, do katere je prišlo na volitvah 

zaposlenih na zavodu v svet zavoda. 
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Jasmin Šantl je povedal, da bo stal za svojo izjavo in je sejo zapustil. 

Dušan Dervarič je povedal, da je pripravljen glasovati pri točkah, ki govorijo o poročilih, pri 

načrtih se bo pri glasovanju vzdržal. 

Kornelija Toth je povedala, da če se to zgodi, potem pri določenih členih svet zavoda več ne 

bo sklepčen. 

Dušan Dervarič je predlagal, da se nekatere točke črtajo iz dnevnega reda in se nadaljuje s 

sejo, 

Manca Žalar Kreslin je vprašala, ali je nujno, da se sedaj glasuje tudi o podjemni pogodbi v 

točki 5. 

Mag. Erika Hvala je odgovorila, da se tudi s tem lahko počaka. 

Manca Žalar Kreslin je prosila za pet minutni odmor. 

Predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, je za pet minut prekinila sejo. 

 

Po odmoru je Dušan Dervarič vprašal, kako je lahko mag. Erika Hvala že zadnja štiri leta v 

svetu zavoda. 

Kornelija Toth je povedala, da je mag. Erika Hvala nastopila funkcijo pomočnice ravnateljice 

po tem, ko je že bila članica sveta zavoda. Tako je lahko ostala članica sveta zavoda vzdržati 

se je morala le pri nekaterih glasovanjih. Pomembno je, da ni izvoljena v svet zavoda, ko je že 

na določeni funkciji. Pozanimala se je tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je 

potrdila, da trenutni mandat ni sporen.  

Stanko Bohnec je predlagal, da se iz dnevnega reda črtajo točke 4, 5, 7, in 8. 

 

Prisotni člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca, Manca ŽALAR KRESLIN, Stanko 

BOHNEC, Dušan DERVARIČ, Melita TOMPA LEBAR, Katja KUSTEC, Teo PUCKO, 

Lidija VUČKO, mag. Erika HVALA, so sprejeli naslednji  

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda seje.  

2. Pregled zapisnika 16. seje sveta zavoda.  

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

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2014/2015. 

4. Seznanitev s finančnim poslovanjem javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica v obdobju januar – junij 2015 (po načelu denarnega toka).  

5. Predlogi in pobude članov. 

 

 

Sklep št. 1: 

 

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

 

 

K 2. točki dnevnega reda 
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Predsednica sveta zavoda je predstavila sklepe 16. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica, ki je bila opravljena 3. 6. 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 Poslovnik za 

izvedbo volitev predstavnikov zavoda v svet zavoda. 

 

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. 

 

Sklep št. 4: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo predloge 

predstavnikov zavoda v upravni odbor Šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica. 

 

Sklep št. 5: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo Finančni načrt 

zavoda za koledarsko leto 2015. 

 

 

Sklep št. 6: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo Kadrovski načrt 

zavoda za koledarsko leto 2015. 

 

Sklep št. 7: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo fleksibilno 

diferenciacijo in učne skupine za šolsko leto 2015/2016. 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje s 3. 6. 2015. 
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K 3. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica, mag. Terezija Zamuda, je povedala, da so vsi člani zavoda z vabilom dobili tudi 

poročilo v elektronski obliki (priloga) in so ga prebrali doma. 

Skozi slikovno gradivo so bili predstavljeni glavni dogodki v vrtcu in šoli (priloga). 

Ravnateljica je izpostavila, da je šola obnovila naziv Kulturne šole. Na investicijskem 

področju je izpostavila celotno obnovitev šolske garderobe, kjer je bilo potrebno zamenjati 

tudi vodovodne cevi in talno oblogo. Dela so se financirala iz presežkov prejšnjih let. 

Zamenjana je bila tudi ograja okoli vrtca, kjer je stroške prevzela Občina Črenšovci. 

Investicija je na koncu znašala 24000€. Sedaj ograja ustreza vsem standardom. Na koncu 

šolskega leta je bilo izpeljano tudi prešolanje učenca na Center za sluh in govor. 

Melita Tompa Lebar je dodala, da je šolsko leto res bilo pestro in se je odvijalo veliko 

aktivnosti. 

 

 

Sklep št. 2: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica soglasno sprejmejo Poročilo o 

realizaciji Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 

za šolsko leto 2014/2015. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da gre za poslovanje v obdobju januar – junij. Člani sveta si lahko 

finačno poslovanje tudi ogledajo na izročkih (priloga) Trenutno finančno poslovanje je  

– 12995€. Velik delež predstavljajo terjatve. Ostaja še dolg zavodu zaradi projekta Erasmus+, 

saj bo komaj ob koncu projekta nakazanih 4000€. Tudi zaradi presežka iz prejšnjih let lahko 

pride do negativnega stanja. Veliko odstopanje pri postavki plač predstavlja izplačilo tretje 

četrtine odprave nesorazmerij. Ob koncu koledarskega leta se pričakuje stanje 0€. 

 

 

Sklep št. 3: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so seznanjeni s finančnim 

poslovanjem javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v obdobju januar – junij 

2015 (po načelu denarnega toka). 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 

Manca Žalar Kreslin je vprašala, ali je mogoče v telovadnici omogočiti treninge predvsem 

otrokom, ki so člani Nogometnega kluba Bistrica, saj je okoli 70% otrok šole vključenih v ta 
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klub. Povedala je še, da so starši morali svoje otroke v lanskem letu voziti v telovadnico na 

Razkrižje. 

Ravnateljica je povedala, da se je ravno končal razpis za rezervacije terminov telovadnice. 

Povedala je tudi, da so mnenja različna, saj je pred kratkim predsednica sveta staršev 

povedala, da premalo aktivnosti za punce, vse v občini je namenjeno fantom. Nogometnemu 

klubu za vadbo osnovnošolskih otrok pripada 7,5 ur, s trenerjem kluba, Simonom Baligačem, 

so stvari dogovorjene. Otroci imajo prednost pred ostalimi, zato se daje v najem od 15:30 

naprej. Tudi za gasilce je rezerviran termin. 

Dušan Dervarič je dodal, da se je šola držala dogovora in so uporabniki telovadnice 

zadovoljni. 

Stanko Bohnec je vprašal, ali obstajajo tudi najemniki iz drugih občin. Misli, da bi prednost 

morali imeti krajani. 

Ravnateljica je povedala, da prednost imajo krajani, vse želje so bile upoštevane in obstaja 

ena skupina, ki ne prihaja iz občine. 

 

Manca Žalar Kreslin je povedala, da prosi, da se alergeni na jedilnikih bolj pregledno in 

dosledno označujejo.  

Ravnateljica je zagotovila, da po predlog prenesla. 

 

Manca Žalar Kreslin je še postavila vprašanje mnogih staršev, ali so res potrebni dodatni 

športni copati za pouk športa. Morda bi predvsem v nižjih razredih bili dovolj tisti nedrseči 

copati, ki jih otroci nosijo v razredu. Staršem to predstavlja dodaten strošek, predvsem pri 

otrocih, katerim stopala še vedno zelo hitro rastejo. 

Ravnateljica je povedala, da trenutno ne ve dati strokovnega odgovora, vendar se bo 

pozanimala pri športnem pedagogu in prenesla odgovor. 

 

 

Drugih pripomb ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 
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Priloge:  - vabilo, 

 - lista prisotnih, 

- Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica za šolsko leto 2014/2015 

- slikovno gradivo realiziranih dejavnosti 

- Izpis finančnega poslovanja javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v 

obdobju januar – junij 2015 


