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ZAPISNIK 

 

9. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v ponedeljek, 19. 8. 2013, ob 

18.00 uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni: mag. Erika HVALA, Katja KUSTEC, Dušan DERVARIČ, Melita TOMPA 

LEBAR, Teo PUCKO, Manca ŽALAR KRESLIN, Stanko BOHNEC , Jasmin 

ŠANTL, Danijel PETKOVIĆ, Franc VUČKO. 

 

Odsotna: Lidija VUČKO (opravičeno). 

 

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

ŽEKŠ, poslovna sekretarka. 

 

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

ravnateljico, poslovno sekretarko in prisotne člane sveta zavoda na deveti seji sveta zavoda in 

hkrati predlagala naslednji  

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti, pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje in 3. 

korespondenčne seje.  

2. Obravnava predloga in sprejem soglasja za zaposlitev javnih uslužbencev na prosta 

sistemizirana delovna mesta za šolsko leto 2013/2014.  

3. Seznanitev s polletnim finančnim poslovanjem javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica. 

4. Aktualne informacije.  

 

 

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 8. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica, ki je bila opravljena 11. 3. 2013. 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo predlagan dnevni 

red. 

 

Sklep št. 2: 
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Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo, da zavod lahko 

brez sklicevanja sej sveta zavoda objavi razpis nadomeščanje delavca v času 

bolniške odsotnosti. 

 

Sklep št. 3: 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je v predlagani obliki sprejel 

Poročilo inventurne komisije za leto 2012.  

 

Sklep št. 4: 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je potrdil odpis predlaganih 

sredstev in drobnega inventarja.  

 

Sklep št. 5: 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je v predlagani obliki sprejel Letno 

poslovno poročilo javnega zavoda OŠ Prežihovega  Voranca Bistrica za 

koledarsko leto 2012. 

 

Sklep št. 6: 

Svet zavoda OŠ Prežihovega se strinja s porabo presežka sredstev za nakup IKT 

opreme in preureditev večnamenskega prostora. 

 

Sklep št. 7: 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je soglasno sprejel Finančni plan za 

koledarsko leto 2013. 

 

Sklep št. 8: 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je v predlagani obliki sprejel 

dopolnjena Pravila šolske prehrane. 

 

Sklep št. 9: 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica daje soglasje k opravljanju dela 

študentov oziroma opravljanju obvezne prakse dijakov do konca šolskega leta 

2012/2013 in sicer: 

 navedba razloga za zaposlitev dijaka/študenta: opravljanje obvezne prakse/ali 

navedite dela ki jih bodo opravljali dijaki/študenti 

 opis dela, ki se bo opravljalo: zaposlitev študenta/opravljanje prakse dijaka 

 viri financiranja: sredstva za zagotavljanje obvezne prakse dijaka/študenta bo 

zagotovilo MIZKŠ v višini: 

- za dijake v višini 47 eurov, 

- za študente v višini 97,26 eurov. 

 

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti. 

Študentom in dijakom na praksi pripadata povračilo stroškov prevoza in regres za 

prehrano v višini in pod pogoji, ki veljajo za zaposlene. 
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Sklep št. 10: 

 

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. 

 

Sklep št. 11: 

 

Prisotni potrdijo člane tima za pripravo konkretnih rešitev v prometni situaciji. Isti 

tim bo situacijo in rešitve predstavil tudi na eni izmed sej Občinskega sveta 

Občine Črenšovci. Županu bo poslan dopis, kjer bodo člani tima zaprosili župana, 

da jih povabi na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Črenšovci. Člani tima 

so: Denise Semenič, Melita Tompa Lebar, Stanko Bohnec in Leon Hartman. 

 

 

 

 

 
Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje z 11.  marca 2013.  

 

 

Predsednica sveta zavoda je predstavila sklep 3. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila opravljena 11. 7. 2013. 

 

Sklep št. 2: 

 

Ravnateljici zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, mag. Tereziji Zamuda se v obdobju 

trajanja ESS projekta »Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja«, v 

posameznem mesecu  dela v projektu-vodenju projekta, izplača del plače za delovno 

uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 10% njene osnovne plače.    

 

 
Melita Tompa Lebar pove, da je bilo vrnjenih 6 glasovnic, 5 članov pa glasovnic ni vrnilo. 

Vsi ob potrditvi niso dvignili rok, zato je predsednica dala razpravo. 

 

Gospa Žalar Kreslin pove, da je imela premalo informacij, da bi glasovnico vrnila. Pove še, da 

so gospodarstveniki občutljivi na vsakršno izplačevanje dodatnih finančnih sredstev. Pove, da 

je preobčutljiva tema za korespondenčno sejo. 

Gospod Dervarič pove, da niti ne pozna programa, ne ve, za kaj se gre, ni imel informacij, 

zato soglasja ni vrnil. 

Gospod Šantl je bil odsoten in zato je termin zamudil, pravi, da bi bile informacije zelo 

dobrodošle, sami niso bili obveščeni in zaradi tega glasovnice tudi ni vrnil. 
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Ravnateljica pove, da že 3 leta plačila uspešnosti ni, čeprav so jo člani sveta ocenili z najvišjo 

oceno. Kar se tiče pomislekov, se popolnoma strinja in pove, da so določene vsebine potrebne 

dodatne razlage. Mnenje zavoda ni dokončno, to mora potrditi še minister. Nato gospa 

ravnateljica razloži, kaj projekt Inovativna pedagogika 1:1 je. Gre za projekt v slovenskem 

merilu, vodja projekta celotnega konzorcija je Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora. 

Del tega projekta bi želeli biti mnogi. Vključen bodoči učenci 7. razreda, torej 14 učencev in 

učitelji, ki bodo učence poučevali. Projekt je pilotski. Nas so povabili zraven, ker smo daleč 

pred drugimi na področju uporabe IKT-ja. Sprejet je bil samo en konzorcij. Naša šola dobi 

55.000 €. Točno določeno je, za kaj se ta sredstva porabijo. Vsi zahtevki, dokazila gredo 

preko ministrstva. Izdelovati je potrebno časovnice o opravljenem delu. Ravnateljica je bila 

dolžna, člane zavoda zaprositi za mnenje. Tudi določeni učitelji bodo v deležih zaposlenih na 

tem projektu v teh dveh letih. Ravnateljica pove, da so za učence in učitelje že nabavljeni 

tablični računalniki, s katerimi bodo oboji v naslednjih dveh letih lahko delali. Pove, da bodo 

veliko o tem slišali v medijih. 

Gospod Šantl pove, da ima ravnateljica podporo vseh članov in bi bilo bolje, če bi tudi na 

papirju izgledalo tako. Škoda, da na ministrstvi ni šel dopis z 100% podporo ravnateljici. 

Gospa Žekš pove, da od leta 2009 zaposleni niso upravičeni do izplačila redne delovne 

uspešnosti. O čemer smo govorili, pa gre v projektno uspešnost oz. delovno uspešnost iz 

projekta. Vse je v skladu z ZUJF-om. Pove, da so tudi uspešnosti in tudi osnovne plače  bile 

korigirane navzdol, nekje od 5 do 8 odstotkov. Za ravnateljico mora biti vedno soglasje sveta 

zavoda, ker je odgovorna oseba. Te stvari morajo biti zakonsko urejene  

 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik 3. korespondenčne seje.  

 

Gospod Dušan Dervarič pove, da bi bili vsi člani za izplačilo uspešnosti ravnateljici, če b bili 

že prej seznanjeni s tem projektom. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Gospa ravnateljica je potegnila vzporednico za vrtec in šolo. Nekaj delavcev je zaposlenih za 

določen čas, iz kakršnega koli razloga. Za nekatere delavce, ki imajo ustrezno izobrazbo in 

kadrovske pogoje, je pri županu in na ministrstvu bilo pridobljeno soglasje za delo za 

nedoločen čas.. 

Za učitelja geografije in zgodovine z dopolnjevanjem v podaljšanem bivanju, 50% 

računalnikarja in čistilko, perico bi lahko objavili le interne objave. Ta delovna mesta bi bila 

razpisana za nedoločen čas. 

Za določen čas bi bilo potrebno razpisati mesto dveh pomočnic vzgojitelja, 0,5 pomočnika 

kuharja in 0,5 čistilke v šoli. 

Razpisi so v skladu z zakonodajo. 

 

Na pobudo ravnateljice Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme 

 

Sklep št. 3: 
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Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo predlagane razpise za 

delovna mesta. 

 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

 

Ravnateljica pove, da so javni zavodi do 15. 7. bili dolžni ustanovitelju poslati prikaz 

denarnega toka. Po tej postavki samega denarnega toka, ki ne izkazuje trenutne situacije 

bilance, izkazuje negativno stanje v smislu vlaganja v investicije - vrata šole, pisarna, nabava 

IKT-pripomočkov, ognjevarnih omar ... Denar je šola imela iz preteklih let na računu kot 

presežek in kot rezervacijo in so ga porabili. Ker je denarni tok vezan na datum, obstaja še 

veliko odprtih terjatev. Trenutna likvidnostna situacija je pozitivna, tako računamo, da bo tudi 

ob koncu šolskega leta. Občina redno nakazuje sredstva, težav še ni bilo občutiti. Ravnateljica 

si želi, da bi bilo tudi v prihodnje.  

Gospa Žekš je povedala, so sredstva ostala iz preteklih let, odliv se je zgodil letos. To je 

glavni razlog za negativni tok. Tudi SPIZ in Zavod za zdravstvo izvajata kvartalno 

obračunavanje, denar bo nakazan komaj septembra, tako so ta sredstva v mesecu juliju 

pomenila negativno stanje.  

Gospod Dervarič je potrdil, da Občina Črenšovci vzorno izpolnjuje svoje obveznosti. Poudaril 

je, da šoli ne bi smel ostati presežek denarja, le-ta bi se moral vrniti občini. Vendar občina še 

nikoli ni terjala tega denarja in je vedno kazala zelo pozitiven odnos.  

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da je na željo staršev bil dodan delovni zvezek za matematiko v 6. 

razredu, odvzet je bil delovni zvezek za glasbeno umetnost. 

 

Povedala je tudi, da se je projekt energetske sanacije šole zaenkrat ustavil, saj bo potrebno 

ponovno izvesti javni razpis za izvajalca del. Sredstva za izvedbo projekta je občina 

zagotovila.  

 

Ravnateljica je povedala, da nima informacij glede Varnostnega načrta in ureditve prometne 

situacije. Veliko staršev je v anketi ob koncu šolskega leta izpostavilo prav neugodno 

prometno situacijo. 

 

V novem šolskem letu je na šoli 166 učencev. Večina šolske dokumentacije se vodi 

elektronsko. Tako je šola ena redkih osnovnih šol v Pomurju, ki so se odločile za ta korak.  

 

V decembru bo šola gostila predstavnike sedmih šol v okviru projekta Comenius. 
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Mag. Erika Hvala je predstavila spremembe zakonodaje. Večina sprememb naj bi se zgodila 

2014/15. To bo pomenilo pouk prvega tujega jezika v drugem razredu. Že letos se bo začelo 

številčno ocenjevanje v 3. razredu. Spremenila so se tudi imena nekaterih predmetov. NPZ bo 

obvezen v 6. razredu in v 9. razredu. Tretji predmet v 9. razredu bo znan že septembra. 

Dodatnih rokov pisanja NPZ več ne bo. 

Gospod Dervarič je povedal, da se na občinskih sejah veliko govori o tujih jezikih. Svetniki so 

mnenja, da se naj za obe šoli nameni enaka vsota denarja.  

Glede energetske obnove je povedal, da bi naj javni razpis bil ponovljen v jesenskem ali 

zimskem času.  

Glede varne poti so svetniki mnenja, da se naj zberejo strokovnjaki in rešijo situacijo. 

 

Gospa Manca Žalar Kreslin je povedala, da vsi starši niso bili za uvedbo angleščine v vrtec, 

kot je to na občinski seji predstavil gospod Krampač. Misli, da ni dobro mešati šole in vrtca , 

saj bo dovolj tujih jezikov v šoli. 

 

Ravnateljica je povedala, da je včasih dobro pustiti stroki, da se odloči. Situacija na šoli glede 

tujih jezikov je prilagojena predlogom države.  

 

Drugih pripomb ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:20. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - vabilo 

 - lista prisotnih 

 

 

  

 


