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ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v sredo, 14. 3. 2012, ob 

17:00 uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni: mag. Erika HVALA, Stanko BOHNEC, Franc VUČKO, Lidija VUČKO, Katja 

KUSTEC, Melita TOMPA LEBAR, Teo PUCKO, Danijel PETKOVIĆ, Jasmin 

ŠANTL, Dušan DERVARIČ, Manca ŽALAR KRESLIN. 

 

 

Seji je prisostvovali še mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega zavoda. S prispevkoma 

sta se vključili poslovna sekretarka Martina UTROŠA in računovodkinja Elizabeta ŽERDIN.  

 

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

pozdravila ravnateljico, poslovno sekretarko, računovodkinjo in prisotne člane sveta zavoda 

na tretji seji sveta zavoda in hkrati predlagala naslednji 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in pregled zapisnika zadnje seje (zapisnik na vpogled na 

spletni strani šole). 

2. Pregled in potrditev Poslovnega poročila za leto 2011. 

3. Seznanitev s finančnim planom celotnega zavoda za leto 2012. 

4. Sprejem sklepa o predlogu PiŠK – a o poimenovanju šole.  

5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2011. 

6. Predlogi in pobude članov. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na seji 

sveta zavoda, dne 20. januarja 2012. 

 

Sklep št. 1:  

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in Svet staršev OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica bosta na Občino Črenšovci naslovila predlog za izgradnjo pločnikov 

na najbolj kritičnih točkah na poti učencev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v šolo. 

 

Ob tem sklepu je predsednica prebrala dopis o varni šolski poti, ki je bil posredovan na 

Občino Črenšovci. 

 

Sklep št. 2: 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in Svet staršev OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica potrdita Tim za obnovo Varnostnega načrta OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica, v katerem so: Lidija Vučko (predstavnik vrtca), Leon Hartman (predstavnik 

Sveta staršev), Stanko Bohnec (predstavnik Sveta zavoda), Jože Titan (predstavnik 

Policije), Melita Tompa Lebar (predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Črenšovci), Teo Pucko (predstavnik šole) in Zlatka Jerebic 

(predstavnik šole). Novi Varnostni načrt OŠ Prežihovega Voranca Bistrica bo začel 

veljati z novim šolskim letom. 
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Sklep št. 3: 

V vrtcu Srednja Bistrica in OŠ Prežihovega Voranca Bistrica se bo izvajalo skupinsko 

in individualno fotografiranje v dopoldanskem času. Za fotografiranje se odločijo 

učenci prostovoljno. Otrokom se bodo na voljo ponudbe fotografov, ki jih bodo 

naslovili na šolo. 

 

Sklep št. 4: 

Vsaj enkrat letno se organizira zbiralna akcija odpadnega papirja, katere izkupiček 

pripada 9. razredu. 

 

Sklep št. 5: 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo poročilo inventurne 

komisije za leto 2011. 

 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje iz 20. januarja 2012. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

 

Predsednica sveta zavoda je besedo predala gospe ravnateljici, mag. Tereziji Zamuda, ki je 

uvodoma povedala, da so v preteklem šolskem letu bile realizirane vse dejavnosti razen 

poletnega tabora za učence 2. in 3. triade, ker ni bilo dovolj prijav. S koncem preteklega 

šolskega leta je šola zaključila z mednarodnim projektom Comenius, oddana je bila prijava za 

nov mednarodni projekt z novim šolskim letom, rezultati bodo znani v avgustu. Šola je skozi 

šolsko leto razvijala samoevalvacijo, kjer so iskali področja izboljšav na vzgojnem, učnem 

področju in pri tem sodelovali s starši in upoštevali predloge. Šola je sodelovala z Zavodom 

za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in okoliškimi šolami, pri 

čem so učitelji večkrat predstavili primere dobre prakse, povabili učitelje drugih šol na odprte 

ure ali se udeležili različnih strokovnih konferenc.  

Mag. Terezija Zamuda je omenila obnovo igrišča pri vrtcu, pri čemer se je še posebej 

zahvalila Stanku Bohnecu, ki je bil zelo aktiven v pri projektu obnove. Prenovljena  je tudi 

zbornica, ki je bolj funkcionalna in služi delu učiteljev, zato je tudi temu primerno 

opremljena. V njej potekajo izobraževanja učiteljev, trenutno je najaktualnejše izobraževanje 

učiteljev za naziv e-kompetentnega učitelja. Prepleskane so bile tri učilnice, več učilnic je bilo 

opremljenih z najsodobnejšo učno tehnologijo.  

V nadaljevanju je poslovna sekretarka, Martina Utroša, predstavila Poslovno poročilo za leto 

2011 (priloga). 

Po predstavitvi je ravnateljica povedala, da se je oprema financirala s strani Ministrstva in s 

strani ustanovitelja, Občine Črenšovci. Zavod je likviden in lahko svoje stroške poravnava v 

zakonskem roku. Ravnateljica je podala predlog, da bi iz presežka finančnih sredstev v 

poletnih počitnicah preuredili prostore knjižnice, večnamenskega prostora in matematične 

učilnice. Potrebno bo beljenje in nabava novega pohištva.  

 

Jasmin Šantl je temo matematike in fizike navezal na domnevni problem, ki bi ga naj imeli 

bivši učenci OŠ Prežihovega Voranca Bistrica na področju matematike in fizike. Povedal je, 

da pozna več staršev, ki svoje otroke vozijo na inštrukcije in misli, da bi se šola temu 

področju morala posvetiti sistematično. 
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Ravnateljica je povedala, da je mnogo tudi takšnih učencev OŠ Prežihovega Voranca, ki so 

zelo uspešni na področju matematike in fizike in je težko posploševati. 

Jasmin Šantl je predlagal, da bi šola izvedla anketo pri bivših učencih in njihovih starših, s 

katero bi preverili zadovoljstvo učencev z osnovno šolo, ki so jo obiskovali. Misli, da so 

morda zaključne ocene previsoke glede na znanje, oz. znanje, ki se nato zahteva v srednjih 

šolah.  

Na pobudo nekaterih članov je predsednica Melita Tompa Lebar predlagala, da se debata 

nadaljuje v pod točko 6. 

 

Dušan Dervarič je k točki Poslovnega poročila za leto 2011 povedal, da se mu zdi smiselno, 

da šola s presežkom razpolaga glede na svoje potrebe. Povedal je, da so se kriteriji za 

dodeljevanje sredstev na občinski ravni spremenili in da tako OŠ Prežihovega Voranca dobi 

nekaj sredstev več, kot je to bilo pod prejšnjih kriterijih. Povedal je, da so bistriški občinski 

svetniki ponosni na ravnateljico, na njena prizadevanja za napredovanje šole in vrtca ter 

čestital ob mednarodnem sodelovanju. 

 

Franc Vučko je postavil vprašanje, ali so interaktivne table, ki jih je šola nabavila v lastni 

režiji (Promethean) res toliko boljše, kot na prvi pogled to sugerira cena v primerjavi z 

interaktivnimi tabla (Interwrite), ki so bile nabavljene preko razpisa.  

Teo Pucko je povedal, da table vsebujejo še zvočnike, njegovo osebno mnenje je, da so tudi 

prijetnejše za uporabo, predvsem pa je programska oprema uporabniku bolj prijazna in 

omogoča boljše delo učitelju in učencem. 

Katja Kustec je dodala, da table Promethean vključujejo tudi zelo kakovostne projektorje in 

nosilce za projektorje, medtem ko navedena cena za tablo Interwrite pomeni samo tablo in je 

še potrebno prišteti stroške nosilca z montažo in ceno projektorja. 

 

Prisotni so sprejeli 

 

Sklep št. 1: 

 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica se strinja s predstavljeno preureditvijo 

prostorov knjižnice, matematične učilnice in večnamenskega prostora. Drugače se bodo 

nabavile zakonsko predpisane podloge pod gugalnicami na igrišču pri vrtcu. 

 

 

 

Sklep št. 2: 

 

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdi Poslovno poročilo za leto 2011. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Računovodkinja, Elizabeta Žerdin, je predstavila finančni plan zavoda za leto 2012 (priloga). 

Posebej je izpostavila, da je ustavljeno izplačevanje dodatkov za nazive in ni napredovanja v 

plačne razrede. Povedala je, da zavod nima odobrenega nobenega mesta javnega delavca. 

Zamrznjeno je tudi izplačevanje uspešnosti, znesek regresa za letni dopust bi naj bil že tretje 

leto enak. 

Ravnateljica je povedala, da bo ekonomska cena za vrtec znana šele po vpisu. Finančni plan 

se bo še dopolnjeval glede na financiranje s strani občine. Vseh predvidenih 20.000 € s strani 
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občine se načrtuje za prenovo kuhinje v vrtcu. Pri tem se predračuni za opremo gibljejo okoli 

13.000 €. Zaradi starosti objekta in načina gradnje (montažni objekt) obstaja velika možnost, 

da se bodo stroški zelo povečali. Razmišlja celo o preureditvi kuhinje v delilnico in s tem o 

koriščenju šolske kuhinje tudi za namene vrtca. Hkrati je izpostavila tudi problem ograje okoli 

vrtca, ki bi nujno bila potrebna obnove. Tudi tukaj predračuni dosegajo vrednost 13.000 €. 

Potrebno bo tudi nabaviti podlago pod gugalnicami v vrtcu, kar pomeni 3.500 € stroškov. 

Povedala je, da je z nastalo situacijo že seznanila župana Občine Črenšovci, saj bo morda 

potrebno zamenjati ali vsaj obnoviti elektroinštalacije, vodovodne inštalacije in kanalizacijsko 

infrastrukturo. 

Mag. Erika Hvala je opozorila na možnost povečanja stroškov in na nujnost, da mora projekt 

voditi strokovnjak, saj se bodo z razdiranjem in preurejanje težave še kopičile. 

Občinski svetnik, Stanko Bohnec, je povedal, da bo zavod s strani Občine Črenšovci sicer 

dobil nekaj več sredstev, vendar na veliko finančno podporo ne gre računati, saj bi občina 

želela obnoviti tudi vrtec v Črenšovcih. 

Ravnateljica je povedala, da bo potrebno sistematično obnavljati stvari v vrtcu, eno za drugo, 

kot se je to že delalo v šoli.  

Občinski svetnik, Dušan Dervarič, je povedal, da so finančna sredstva v občini razdeljena in 

da bo težko dobiti kaj več, z danimi sredstvi bo potrebno obnoviti najnujnejše. Strinja se, da je 

strokovni pregled vrtca nujen.   

Stanko Bohnec je dodal, da je Občina Črenšovci odkupila tudi delež parcele, ki meji na Vrtec 

Bistrica, kar pomeni korak bližje k odkupu parcele, ki bi pomenila ureditev prometne situacije 

okoli vrtca. Ponovno je opozoril na nujnost te investicije, saj so problemi z dostopnostjo in 

prometno situacijo stalni. 

S tem mnenjem se je strinjala tudi predstavnica staršev otrok iz Vrtca Bistrica, Manca Žalar 

Kreslin, ki je dodala, da je veliko staršev, ki niso pazljivi in se ne držijo dogovorov ter tako 

sami povzročajo probleme v prometni situaciji. 

 

Prisotni so sprejeli 

 

Sklep št. 3: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli  Finančni plan 

celotnega zavoda za leto 2012. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Predsednica, Melita Tompa Lebar, je besedo predala ravnateljici. 

Mag. Terezija Zamuda je prebrala dopis PiŠK Murska Sobota o poimenovanju šole (priloga), 

v katerem predlagajo, da se šola naj preimenuje v OŠ Prežihovega Voranca in Ferda Godine 

Bistrica. Predstavila je tudi nekaj pisnih mnenj, ki so jih podale Prežihove šole iz Slovenije in 

zamejstva v Italiji, predstojnice Območne enote Zavoda za šolstvo v Murski Soboti, Irene 

Kumer, in mnenje učiteljskega zbora (priloge). Povedala je, da po veljavni zakonodaji o 

poimenovanju odloča ustanovitelj, to je Občina Črenšovci.  

Predsednica je odprla debato na temo poimenovanja šole. 

Član sveta zavoda, Danijel Petković, je povedal, da je financiranje kakor tudi tehnična 

izvedba preimenovanja težko izvedljiva. Misli, da s tem ne bi bilo sprememb v odnosu šole in 

prebivalcev Bistric do Ferda Godine. Osebno je proti preimenovanju šole. 

Stanko Bohnec je povedal, da podpira predlog PiŠK Murska Sobote. Pove, da bi si pisatelj 

Ferdo Godina to zaslužil, z ohranitvijo Prežihovega imena bi se vzporedno lahko tudi 
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nadaljevala tradicija Prežihovih šol. Izpostavil je tudi zapisnik Odbora za družbene dejavnosti 

Občine Črenšovci z 9. 2. 2012, v katerem je zapisano, da je Svet zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica sprejel sklep, da je proti preimenovanju.  

Ravnateljica, članica Odbora za družbene dejavnosti Občine Črenšovci, je povedala, da 

verjetno gre za napako v zapisniku in jo bo potrebno popraviti.  

Član sveta zavoda, Franc Vučko, je povedal, da je predlog o preimenovanju prišel z napačne 

strani, saj ne prihaja s strani krajanov. Poleg tega Bistrica ne spada pod PiŠK Murska Sobota, 

ampak pod Knjižnico Lendava, kot je v preteklosti PiŠK Murska Sobota izpostavila pri 

vprašanju glede Bibliobusa. V gospodarski krizi se tudi ne bi smelo sprejemati ideoloških 

odločitev. Izpostavil je stroške, ki bi nastali, med drugim tudi umetniške kipe. 

Stanko Bohnec je odgovoril, da je ideja o preimenovanju imela veliko podporo na vaških 

odborih. 

Lidija Vučko je povedala, da se s preimenovanjem ne strinja. 

Katja Kustec je izpostavila, da večina umetnikov ima spominske hiše in muzeje v rojstnih 

hišah, Ferdo Godina tega nima. Morda obstaja v kraju tudi kakšna druga ustanova ali stavba, 

ki je velikega pomena in še ne nosi nobenega imena in bi se morda lahko le-ta poimenovala 

po Ferdu Godini.  

Dušan Dervarič je povedal, da obstaja ustno izročilo o dogovoru med Ferdom Godino in 

Prežihovim Vorancem, da bi se naj šola na Bistrici po smrti Ferda Godine poimenovala po 

Ferdu Godini. Povedal je še, da so na vaških odborih naleteli na pobudo o postavitvi 

doprsnega kipa Ferda Godine pri šoli, o preimenovanju niso govorili. Kip naj bi postavili 

oktobra, investitor bo Občina Črenšovci. Pove, da je tudi njemu žal, da Godina nima 

spominske hiša, vendar je hiša privatna lastnina in občina z njo ne more razpolagati. S 

predlogom PiŠK Murska Sobota se strinja.  

Manca Žalar Kreslin je povedala, da sama ni čustveno vpletena, tako da je njeno mnenje 

morda najbolj objektivno. Ne more razumeti, zakaj bi se šola doimenovala in nosila ime dveh 

pisateljev. Če že, se naj le preimenuje. Ime pisatelja v imenu šola nikakor ne bo prineslo k 

večji prepoznavnosti avtorja. S predlogom PiŠK Murska Sobota se ne strinja.  

Teo Pucko je povedal, da se s predlogom PiŠK Murska Sobota ne strinja, saj ima občutek, da 

je do sedaj na področju promocije Ferda Godine največ naredila prav šola. Doimenovanje bi 

morda pomenilo še večja pričakovanja s strani določenih strank. Promocija bi se morala začeti 

v domači hiši in nato nadaljevati v šoli. Strinja se, da ime v imenu šole ne pomeni veliko, 

važna so ostala dejanja in akcije, ki jih šola posveti Ferdu Godini. 

Ravnateljica je povedala, da nikoli ni bilo velikega interesa za ogled Godinove sobe s strani 

obiskovalcev, za promocijo sobe je prav tako skrbela le šola.  

Vučko Lidija se je z mnenjem ravnateljice strinjala in še povedala, da so Godinovi pred leti 

rekli, da v šoli Ferda Godino zaklepajo v sobo, sedaj, ko je razstava bolj vidna in dostopna na 

hodniku, morda celo bolj urejena, Godinovi pravijo, da so v šoli Ferda Godino vrgli na 

hodnik. Domači imajo velika pričakovanja in odgovornost prelagajo na druge. 

Predsednica člane prosi za glasovanje in s 3 glasovi za preimenovanje in 8 proti 

preimenovanju šole Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejme 

 

Sklep št. 4: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so proti poimenovanju OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica, kot ga predlaga PiŠK Murska Sobota v dopisu z dne 20. 

1. 2012. 

 

Dušan Dervarič je povedal, da bi na seji Občinskega sveta Občine Črenšovci ne rad 

nasprotoval mnenju učiteljskega zbora in Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 
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glede poimenovanja šole. Zato predlaga anketni vprašalnik na to temo, ki bi se izvedel na 

Dolnji, Srednji in Gornji Bistrici, in bi prikazal mnenje krajanov. Vprašalnik naj bi pripravila 

šola, Občina Črenšovci bi poskrbela za razmnoževanje, distribucijo in analizo vprašalnika. 

Povedal je, da bo takšen postopek predlagal na Občini Črenšovci. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 

Za čas trajanja 5. točke dnevnega reda je ravnateljica zapustila prostor. Predsednica, Melita 

Tompa Lebar, je predstavila kriterije za ocenitev uspešnosti ravnatelja (priloga) in pri tem 

poudarila, da se tudi v tem letu ocena le poda, uspešnost se ne izplača.  

Po predstavitvi kriterijev in glasovanju so člani sveta zavoda sprejeli 

 

Sklep št. 5: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca so ugotovili, da niso podani nobeni 

izločitveni kriteriji na podlagi  19.člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne 

uspešnosti direktorjev s področja šolstva. 

 

V nadaljevanju so člani sprejeli  

 

Sklep št. 6: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica uspešnost dela ravnateljice 

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, mag. Terezije Zamuda, ocenijo s 100%. 
 

 

K 6. točki dnevnega reda 

 

Predsednica sveta zavoda je prisotne člane zaprosila za morebitne predloge in pobude. 

 

Danijel Petković je povedal, da pozdravlja delo z IKT, vendar opozarja na težave, ki jih opaža 

pri poučevanju odraslih. Računalniško opismenjevanje mora biti prisotno v osnovni šoli in 

mora potekati sistematično. Učenci preveč poudarjajo svoja močna področja in se izgovarjajo 

na računalnik in ga pri šolskem delu tudi preveč izkoriščajo. Potrebno je premisliti in IKT 

smiselno uporabljati. 

Ravnateljica se je s povedanim strinjala in povedala, da bo v prihodnjem šolskem letu 

potekala tudi interesna dejavnost v nižjih razredih, kjer naj bi učenci spoznali osnove dela z 

računalnikom. Tudi sama je zagovornica pouka kombinacije knjige in IKT, pri čemer je še 

vedno pomembnejša knjiga.  

 

Stanko Bohnec se je dotaknil še Tima za obnovo Varnostnega načrta OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica in povedal, da je nujno da se v delo vključita tudi Svet za preventivo Občine 

Črenšovci in Policija. 

 

Drugih pobud ali pripomb ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
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Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - lista prisotnih 

 - vabilo na 3. sejo sveta zavoda in sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 

 - Poslovno poročilo za leto 2011 

 - finančni plan zavoda za leto 2012 

 - PiŠK Murska Sobota o poimenovanju šole 

 - mnenja Prežihovih šol 

 - mnenje predstojnice Območne enote Zavoda za šolstvo v Murski Soboti o  

 poimenovanju šole 

 - mnenje učiteljskega zbora OŠ Prežihovega Voranca Bistrica  o poimenovanju šole 

 - kriteriji za ocenitev uspešnosti ravnatelja 

  

 


