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ZAPISNIK 

 

8. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v ponedeljek, 11. 3. 2013, ob 

16.30 uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni: mag. Erika HVALA, Katja KUSTEC, Lidija VUČKO, Melita TOMPA 

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

ŠANTL, Danijel PETKOVIĆ. 

 

Odsotni: Franc VUČKO, Dušan DERVARIČ (oba upravičeno). 

 

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

Žerdin, računovodkinja. 

 

Pri 8. in 9. točki dopolnjenega dnevnega reda so prisostvovali še člani Sveta staršev OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica. Pri 9. točki je bil prisoten tudi gospod Štefan Krampač, svetnik 

Občinskega sveta Občine Črenšovci. 

 

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

ravnateljico, računovodkinjo  in prisotne člane sveta zavoda na osmi seji sveta zavoda in 

hkrati predlagala naslednji dopolnjen 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti, pregled sklepov in potrditev zapisnikov zadnjih sej. 

2. Poročilo inventurne komisije za leto 2012. 

3. Obravnava in sprejem Letnega poslovnega poročila  javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica za leto 2012. 

4. Obravnava predloga Finančnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica za šolsko leto 2013. 

5. Obravnava sprememb Pravilnika šolske prehrane. 

6. Tekoče informacije in pobude članov. 

7. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice. 

8. Varnostni načrt šole. 

9. Predstavitev jezikovne politike na šoli. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo predlagan dnevni red. 
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Predsednica sveta zavoda je predstavila sklepe 6. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica, ki je bila opravljena 27. 9. 2012. 

 

Sklep št. 1: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo izvajanje pouka v 

manjših učnih skupinah v 4., 7. in 8. razredu pri slovenščini, matematiki in  tujem 

jeziku po predmetniku. 

 

Sklep št. 2: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Pedagoško poročilo 

o delu javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2011/12. 

 

Sklep št. 3: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Letni delovni načrt 

javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2012/13. 

 

Sklep št. 4: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo spremembe Pravil  

šolskega reda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 

 

Sklep št. 5: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo dopolnila 

Vzgojnega  

načrta OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 

 
Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje s 27. septembra 2012.  

 

 

Predsednica sveta zavoda je predstavila sklep 7. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica, ki je bila opravljena 19. 12. 2012. 

 

Sklep št. 1: 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo soglasje k objavi 

delovnega mesta pomočnice kuharice v vrtcu za polovični delovni čas za obdobje 

od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013. 

 
Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje s 19. decembra 2012.  

 
 
Predsednica sveta zavoda je predstavila sklep 2. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila sklicana 5. 11. 2012. 
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Sklep št. 1:  

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo soglasje k objavi 

delovnega mesta za nadomeščanje delavca v času bolniške odsotnosti za področje 

matematike in fizike. 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik  2. korespondenčne seje.  

 

 

Ravnateljica se je opravičila, da je bilo tolikokrat potrebno sklicevati seje ali korespondenčne 

seje, vendar je v primeru razpisov vedno potrebno soglasje sveta zavoda.  

Na pobudo ravnateljice Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme 

 

Sklep št. 2: 

 

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

sklicevanja sej sveta zavoda objavi razpis nadomeščanje delavca v času bolniške 

odsotnosti. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je razložila, da je bil opravljen popis sredstev in drobnega materiala. Pri popisu 

se je uporabljal čitalec in potrebna je bila sprememba baze podatkov.  

Predstavila je seznam predlaganih dotrajanih sredstev za odpis (priloga) in izpis predlaganega 

drobnega inventarja za odpis (priloga). 

Povedala je, da zavod ni imel likvidnostnih težav in je predstavila trenutno stanje denarnih 

sredstev skozi Poročilo inventurne komisije za leto 2012 (priloga). Povedala je, da je Občina 

Črenšovci sicer zadržala izplačilo za del materialnih stroškov in za dodatni program, vendar 

so sredstva zagotovljena z novim občinskim proračunom. 

Prisotni člani sveta zavoda so sprejeli 

 

 

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.  
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K 3. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je člane sveta šole spomnila, da je poslovno poročilo bilo na ogled v spletni 

učilnici in nato predstavila poročilo, prisotni so predstavitvi sledili ob tiskani verziji poročila. 

Povedala je, da imamo v zavodu 4 oddelke vrtca, 9 oddelkov osnovne šole in 3,2 oddelka 

podaljšanega bivanja. Delo poteka po predmetniku in v skladu z zakonodajo. Zavod sodeluje s 

širšim in ožjim okoljem. O kvaliteti dela pričata pridobljeno Priznanje Blaža Kumerdeja in 

priznanje za Kulturno šolo. Na šoli poteka že 2. mednarodni projekt Comenius, tokrat z 8. 

državami. 

Dodala je še, da dosledno upoštevajo predpise ZUJF-a in so zato na občino podali predlog o 

znižanju ekonomske cene vrtca, saj so se plače zaposlenih zmanjšale. 

Kader v zavodu je v celoti pokrit in v mnogih primerih celo presega zahtevano izobrazbo.  

Največji strošek je bila prenova kuhinje v vrtcu, ki je stala okoli 25000€. Ta znesek je v celoti 

pokrila Občina Črenšovci. Zamenjana so bila tudi vrata in podboji v šoli, nekaj sredstev je 

bilo namenjenih nabavi drobnega inventarja in IKT tehnologije v šoli in vrtcu.  

 

Gospod Jasmin Šantl je povedal, da so vrata in kljuke sicer lepe, vendar gre za kljuke, ki so 

namenjene stanovanjskim prostorom in obstaja nevarnost, da se bodo hitro pokvarile. 

Potrebno bi bilo nabaviti kljuke za poslovne prostore.  

Ravnateljica je povedala, da se bo glede tega pozanimala. 

Gospa Manca Žalar Kreslin je povedala, da bo vrata tudi težko čistiti. 

 

Ravnateljica je predstavila še računski del poročila (priloga). Pri tem je povedala, da je 

9.650,52€ sredstev ostalo kot presežek. Ta sredstva bi predlagala za nabavo IKT opreme in 

preureditev večnamenskega prostora v času poletnih počitnic kot je to že bilo načrtovano. 

Povedala je tudi, da je občina lani opravila pregled poslovanja, ravnateljica je pri županu 

zaprosila tudi za revizijo, saj bi se rada prepričala, da zavod dobro posluje. Takšne revizije 

stanejo od 3000 do 4000€. 

 

Ravnateljica se je dotaknila tudi investicije, ki se trenutno zaključuje, to je sončna elektrarna 

na strehi šole in telovadnice. 

Gospod Stanko Bohnec je povedal, da je bil na občinskem svetu edini, ki je glasoval proti 

izgradnji teh elektrarn, saj pomenijo določeno nevarnost, na letni ravni pa le 3000€ dobička za 

občino. Vzdrževanje bo lahko pomenilo problem, ravno tako demontaža. 

Ravnateljica je povedala, da bo sledil še sestanek z občino, investitorjem in izvajalcem ter 

predstavnikom prostovoljnih društev, saj je veliko stvari še potrebno doreči. Sodelovanje s 

strani investitorja in izvajalca je bilo slabo in dokaj ne transparentno.  

Gospa Lidija Vučko je pripomnila, da obstaja velika bojazen zaradi požara, saj okoliška 

društva še nimajo znanja in opreme za gašenje takšnih objektov. 

 

Prisotni člani sveta zavoda so sprejeli 

  



                    
__________________________________________________________________________________ 

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. 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. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Gospa Elizabeta Žerdin, računovodkinja, je predstavila Finančni plan za koledarsko leto 2013 

(priloga). Povedala je, da se letos upokojitev ne planira, načrtovanih je 5 izplačil jubilejnih 

nagrad. Na zavodu se izvajajo trije javni programi, izvaja se tudi volontersko pripravništvo.  

 

Ravnateljica je povedala, da je ministrstvo najprej načrt zahtevalo decembra lani, vendar še do 

tega trenutka ni navodil za pripravo načrta. Povedala je tudi, da je šola dobila projekt za 

energetsko obnovo šole. 

Gospod Stanko Bohnec je povedal, da gre za projekt energetske sanacije. Občina je 

kandidirala z obema šolama, izbrana je bila osnovna šola na Bistrici. Gre za triletni projekt, v 

katerem bo urejena toplotna črpalka, fasada in okna.  

Tudi v letošnjem letu je za razvoj šol namenjenih 40.000€ s strani občine, razmerje delitve še 

ni znano. 

Ureditev parcele ob vrtcu, ki bi rešila prometno situacijo v okolici šole in vrtca, je še vedno na 

isti točki kot lani.  

Ravnateljica je mnenja, da bo večino razvojnih sredstev potrebno nameniti obnovi ograje 

okoli vrtca.  

Gospa Lidija Vučko je povedala, da je zima še dodatno oslabila ograjo. 

 

Gospa Manca Žalar Kreslin je pohvalila poslovanje šole, kajti pozna likvidnostne težave 

nekaterih šol, ki nimajo denarja niti za toaletni papir. 

 

 

Sklep št. 7: 

 

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

koledarsko leto 2013. 
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K 5. točki dnevnega reda 

 

Mag. Erika Hvala je predstavila predlog Pravil šolske prehrane na OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica (priloga). Pravila so vezana na spremembo subvencioniranja šolske prehrane, kar je 

vezano na odločbo o otroškem dodatku. Posebej je izpostavila 4., 5., 8. in 11. člen. Povedala 

je tudi, da bo pravilnik objavljen na oglasni deski in spletni strani šole. 

 

Ravnateljica je povedala, da v času pred spremembami ni bilo izraženih prošenj za pomoč s 

strani zavoda, vendar bo šola preko šolskega sklada lahko staršem pomagala v prihodnosti. 

 

Sklep št. 8: 

 

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

Pravila šolske prehrane. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je podala nekaj informacij glede aktivnosti, ki bodo še sledile v tem šolskem 

letu. Izvedla se bo očiščevalna akcija, delovni obisk na Madžarskem in Finskem v sklopu 

projekta Comenius, nekaj športnih dni, srečanje Prežihovih šol, kolesarki izpit v 4. razredu, 

šola v naravi, prireditev Evropska vas, občinska prireditev in zaključek 9. razreda. 

 

Mag. Erika Hvala je predstavila predlog nagrajevanja praktikantov  za opravljanje obvezne 

prakse za celotno mesečno obvezo. 

 

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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K 7. točki dnevnega reda 

 

Pri tej točki je ravnateljica, mag. Terezija Zamuda, zapustila prostor. 

 

Predsednica Melita Tompa Lebar je predstavila izločitvene kriterije in nato še posamezne 

točke v ocenjevalni lestvici ravnateljev. 

 

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. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda 

 

Pri tej točki so se seji priključili še člani Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica: 

Denise Semenič, Bernardka Vučko, Leon Hartman, Tanja Kodba, Tea Horvat, Silva Bohnec 

in Klavdija Gjerek.  

Predsednica Melita Tompa Lebar je povedala, da je bil v lanskem šolskem letu ustanovljen 

tim za prenovo varnostnega načrta šole. Analiziralo se je stanje cestišč, štel se je promet. 

Prenovljen varnostni načrt je bil objavljen na spletni strani šole in 20. 7. 2012 osebno 

dostavljen županu. 

 

Pred kratkim je na šolo prišel dopis s strani župana Občine Črenšovci. Župan naproša svet 

staršev in svet zavoda, da sestavi tim, ki bo pojasnil situacijo svetnikom in argumentiral in z 

dokazi podprl prošnjo za ureditev varnih poti v OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 

 

Ravnateljica pove, da so v varnostnem načrtu predvideli ureditev ozke ulice, ki je glavna 

dovozna pot v šolo in ureditev parkirnega prostora na zelenici za šolskim igriščem, saj je 

trenutna situacija na šolskem dvorišču zelo nevarna.  

 

Gospod Stanko Bohnec doda, da je bil na seji občinskega sveta podan predlog za razpravo, 

vendar razprava še ni bila odprta. Svet za preventivo, organ Občine Črenšovci, je o 

varnostnem načrtu že razpravljal in podal svoje mnenje. Občina je 1. 2. 2013 sicer kandidirala 

na razpisu za sanacijo cest na Gornji Bistrici in ureditev pločnikov višini 1.000.000,00€, kar 

bi deloma rešilo nevarne situacije.  

Kljub morebitni odobritvi projekta, bi mnogo poti še ostalo nevarnih. Predlaga pripravo 

konkretnih rešitev, kjer bi sodelovali člani sveta za preventivo in predstavniki šole. 
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Sklep št. 11: 

 

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

 

 

K 9. točki dnevnega reda 

 

Pri tej točki se je seji priključil še gospod Štefan Krampač, občinski svetnik. 

 

Ravnateljica je povedala, je na zadnji seji Odbora za družbene dejavnosti Občine Črenšovci 

gospod Štefan Krampač izpostavil področje tujih jezikov na šoli. Ker ni točno razumela 

vprašanja, oz. problema, je svetnika povabila na sejo. 

 

Gospod Štefan Krampač je povedal, da se v kraju marsikaj sliši, med drugim tudi, koliko 

starše in občane stane vrtec in šola in da imajo za to zahtevati, kar jih pripada. V sosednjih 

občinah in zavodih se poučevanje tujih jezikov izvaja že v vrtcu, v vrtcu na Bistrici se to ne 

izvaja, ker naj ne bi bilo kadra. Tudi v vrtcu na OŠ Črenšovci se poučevanje tujih jezikov že 

izvaja v vrtcu. Želi, da se njegov komentar ne obravnava kot žalitev, ampak kot konstruktivno 

kritiko. 

Ravnateljica je povedala, da je vedno vesela kritik in le te pripeljejo do izboljšanja. 

Neprimeren se ji je zdel le prostor, saj se take stvari morajo reševati na šoli, ne na odboru za 

družbene dejavnosti. Povedala je, da na šoli izkoristijo vse možnosti, ki jih imajo in tudi vsa 

namenska sredstva so pravilno izkoriščena. V primeru poučevanja tujih jezikov v vrtcu je 

mnogokrat sporno tudi to, da ni vsebinske povezave in ni kontinuiranega poučevanja. Sama je 

v projektni skupini za tuje jezike na državni ravni in ve, kakšne spremembe se obetajo. Tako 

ji področje poučevanja tujih jezikov ni tuje. Kot majhna šola imamo veliko dobrega kadra, kar 

štiri jezikoslovce, ki vsi imajo primerno izobrazbo in veliko referenc na državni ravni, tako da 

kader ni sporen. 

 

Gospa Katja Kustec, učiteljica angleščine in slovenščine, je predstavila izvajanje poučevanja 

tujih jezikov na šoli in jezikovno politiko šole. Poleg tega je izpostavila tudi, kaj se pričakuje 

na posameznem nivoju poučevanja in učenja jezikov (priloga).  

Ob tem je ravnateljica razložila še financiranje poučevanja tujih jezikov. Dodala je še, da šola 

ima namen kandidirati na razpisu za Poskusno uvajanje poučevanja tujega jezika v 1. triletje, 

ob tem šola poskuša ohranjati poučevanje obeh tujih jezikov, tako nemščine kot angleščine. 

Poleg tega so ena redkih šol, ki ponuja in izvaja poučevanje še tretjega tujega jezika, to je 

madžarščine. Izpostavila je še, da ima veliko otrok v vrtcu in prvem triletje velike težave s 

slovenščino. Misli, da toliko možnosti za učenje jezikov imajo le na redkih šolah. Pričakovala 

je tudi starše, ki so gospodu svetniku izpostavili problematiko tujih jezikov, vendar se ni nihče 

odzval. 
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Gospod Štefan Krampač je povedal, da on nima pravice vabiti in izpostavljati staršev. S 

predstavitvijo je sicer zadovoljen, kljub temu pa je opaziti, da se naši otroci ne morejo 

primerjati z otroki drugih držav, ki že kot zelo majhni tekoče uporabljajo tuje jezike.  

Ravnateljica je povedala, da se starši s komentarji, kritikami in predlogi naj obračajo na 

predstavnike staršev v svetu staršev, šele nato na sam svet staršev, ki bo dalje urejal in 

obravnaval njihove predloge. Kritika je dobrodošla, vendar pot mora biti drugačna. Tudi na 

elektronska obvestila predstavniki staršev, učitelji in ravnateljica odgovarjajo zelo ažurno. 

Gospod Štefan Krampač je povedal, da glede na to, da na občinskem svetu dviguje roko za 

dodelitev denarja šoli, ima tudi pravico kaj vprašati in povedati. 

 

Gospod Stanko Bohnec je vprašal, kako to, da pride do takšnih razlik. 

Ravnateljica je povedala, da je postavka za tuje jezike za OŠ Črenšovci višja, čeprav ne ve 

razloga za to. Če šola ne bo izbrana za poskusno uvajanje tujega jezika v 1. triado, bo 

odreagirala do občine. 

 

Gospa Manca Žalar je povedala, da je v mnogih vrtcih učenje angleščine plačljivo, kar 

obremenjuje starše. V vrtcu se že drugače izvaja zelo veliko aktivnosti, ki v pravi meri 

obremenjujejo otroke. Poleg tega je pripomnila, da odbor za družbene dejavnosti ni pravo 

mesto za reševanje tega vprašanja.  

 

Gospa Melita Tompa Lebar je povedala, da je pri jeziku tako kot drugod veliko odvisno tudi 

od dela otrok. Mlajši otroci se večkrat izmikajo interesni dejavnosti in ostanejo v garderobi ali 

na igrišču. Misli, da otroci v vrtcu naj najprej usvojijo materinščino in šele nato tuje jezike. 

 

Mag. Erika Hvala je pripomnila, da vzgojiteljice ne morejo izvajati poučevanja tujih jezikov. 

Starši naj ne računajo, da bo vrtec otroke naučil vsega, nekaj je tudi v rokah staršev. 

 

Gospa Lidija Vučko, vzgojiteljica v vrtcu, se je strinjala, da je velik problem že slovenščina, 

saj je otroci ne razumejo, velike težave se pojavljajo tudi pri črkah. 

 

Drugih pripomb ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:00. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - vabilo 

 - lista prisotnih 

 - seznam predlaganih sredstev za odpis 
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 - seznam predlaganega drobnega inventarja za odpis 

 - Poročilo inventurne komisije za leto 2012 

- Letno poslovno poročilo javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za  

   koledarsko leto 2012 

- Finančni plan za koledarsko leto 2013 

- Pravila šolske prehrane na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 

- predstavitev jezikovne politike na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 

 

 

  

 


