
ZAPISNIK 

 

4. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in Sveta staršev OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica, ki je bila v sredo, 30. 5. 2012, ob 16:00 uri v prostoru zbornice šole. 

 

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

Melita TOMPA LEBAR, Teo PUCKO, Dušan DERVARIČ, Manca ŽALAR 

KRESLIN, Štefka MAJCEN, Denise SEMENIČ, Leon HARTMAN, Tanja 

KODBA, Mateja ŽALIG, Dean HREN. 

 

Odsotni: Franc VUČKO, Marjan KOROŠEC, Jasmin ŠANTL  (opravičeno), Danijel 

PETKOVIĆ, Dominika HERTL (neopravičeno). 

 

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

 

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

pozdravila ravnateljico in prisotne člane sveta zavoda ter sveta staršev na četrti seji sveta 

zavoda in hkrati predlagala naslednji 

 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in pregled zapisnika zadnje seje. 

2. Izhodišče sprememb šolske zakonodaje. 

3. Predstavitev in potrditev izbora delovnih zvezkov za novo šolsko leto 2012/13. 

4. Predlog izvajanja diferenciacije pri pouku v novem šolskem letu. 

5. Seznanitev s spremembami Pravilnika o šolski prehrani. 

6. Aktualne informacije. 

7. Pobude, predlogi, mnenja članov,… 

 
 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

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

sveta zavoda, ki je bila 14. marca 2012. 

 

Sklep št. 1:  

Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica se strinja s predstavljeno preureditvijo 

prostorov knjižnice, matematične učilnice in večnamenskega prostora, v kolikor bodo 

to omogočala sredstva. 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. 

 

Sklep št. 3:  

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so seznanjeni s 

Finančnim planom celotnega zavoda za leto 2012. 

 



 

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 

 

 

 

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. 

 

 

 

Sklep št. 6: 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica uspešnost dela 

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

 

 

Stanko Bohnec je izpostavil napako v zapisniku. Pri 3. točki se njegovo izjava mora glasiti kot 

sledi: 

Stanko Bohnec je dodal, da je Občina Črenšovci dala oceniti vrednost parcele, ki meji na 

Vrtec Bistrica in razmišlja o nakupu deleža parcele, ki je hipotekarno obremenjen. Ponovno je 

opozoril na nujnost te investicije, saj so problemi z dostopnostjo in prometno situacijo stalni. 

 

 

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

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica mag. Terezija Zamuda je povedala, da je situacija na področju zakonodaje zelo 

negotova. Najbolj problematični so normativi, kar bi lahko pomenilo tudi višek delavcev. V 

najslabšem primeru lahko napovedane spremembe celo ogrozijo obstoj šole.  

Mag. Erika Hvala je predstavila spremembe v šolski zakonodaji (priloga). Predstavila je 

predloge pred stavko in vsebino zakona po stavki. Ni povsem jasno, kdaj naj bi se začelo 

izvajanje nekaterih ukrepov. Najpomembnejše spremembe pomenijo ukinitev obveznega 

drugega tujega jezika, spuščanje tujega jezika v prvo triado, ukinitev brezplačnega vrtca za 

drugega otroka, spreminjanje šolskih okolišev, združevanje in nastajanje podružničnih šol, 

prepoved pogodbenih del. 

Manca Žalar Kreslin je dodala, da ne razume ukrepov in ne ve, kako bodo pripomogli k 

izboljšanju situacije. Povedala je, da je včasih težko skrbeti samo za 2 otroka hkrati, nov 

zakon pa predvideva večje normative v vrtcih. 

Ravnateljica je povedala, da na ministrstvu ne upoštevajo nobenih predlogov, ampak le 

gledajo številke. Ukinila so se tudi javna dela in tako na šoli radi sprejmemo praktikante in 

pripravnike. Po novem bo možno, da učitelj 40% obveze lahko opravlja na neustreznem 

mestu, do česa bo s prepovedmi o zaposlovanju zagotovo prišlo. Do tega trenutka smo 

navajeni zelo visoke kvalitete in imamo postavljene visoke standarde in pričakovanja, zato bo 

težko narediti korak nazaj. 



K 3. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je predstavila izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/13 (priloga). Pri tem je 

poudarila, da se je število delovnih zvezkov zmanjšalo in s tem tudi stroški. Do zmanjševanja 

je prišlo na račun interaktivnih gradiv in medpredmetnega delovnega zvezka. Stroški so nižji 

v vseh razredih razen v 8. in 9. razredu. Ravnateljica je povedala, da je na voljo veliko založb.  

Učitelji imajo avtonomijo, da se po predstavitvah in poznavanju vsebine odločijo za najbolj 

primernega. 

 

Prisotni člani Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo 

 

Sklep št. 1: 

 

Predstavniki Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo izbor delovnih 

zvezkov za novo šolsko leto 2012/13. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Mag. Erika Hvala je predstavila različne oblike diferenciacije. Od 4. do 7. razreda je možna 

fleksibilna diferenciacija, za katero je potrebnih najmanj 17 učencev. Fleksibilna 

diferenciacija se lahko izvaja pri tujem jeziku, matematiki in slovenščini, in sicer v obsegu ¼ 

ur. V 8. in 9. razredu so učenci pri teh treh predmetih ločeni pri vseh urah, v kolikor jih je 

najmanj 17 v razredu. Novi zakon predvideva manjše učne skupine in ne nivojskih skupin kot 

je to bilo do sedaj. Tako bi se naj tvorile heterogene učne skupine, v katere učenci niso 

razporejeni glede na ocene.  

Ravnateljica je povedala, da se bo fleksibilna diferenciacija izvajala v 4. razredu pri 

matematiki, slovenščini in tujem jeziku. Pri slovenščini bo diferencirane ure izvajala učiteljica 

Zlatka Jerebic, pri tujem jeziku učiteljica Katja Kustec. V 5. in 6. razredu se bo izvajala le 

notranja diferenciacija. V 7. razredu se bo izvajala fleksibilna diferenciacija pri matematiki, 

slovenščini in nemščini, izvajalci bodo po vsej verjetnosti Vladimir Mlinarič, Katja Kustec in 

Elizabeta Petrovič. Prav tako se bo izvajala fleksibilna diferenciacija pri matematiki, 

slovenščini in nemščini v 8. razredu. V 9. razredu se bo izvajala notranja diferenciacija. 

Mag. Erika Hvala je povedala, da je nivojski pouk bolj primeren za učno šibkejše, učno 

sposobnejši so pri tem nazadovali. Predstavitve o izbranih oblikah diferenciacije bodo 

naložene na spletno stran, starši bodo seznanjeni z dopisom. 

 

 

Sklep št. 2: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo predlog za 

izvajanje diferenciacije v šolskem letu 2012/13. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 

Mag. Erika Hvala je prisotne seznanila, da se obetajo spremembe, ki so odvisne od 

varčevalnih ukrepov. Do sedaj so otroci imeli splošno subvencijo, starši so lahko zaprosili še 

za dodatno subvencijo. Po novi zakonodaji bo o dodatni subvenciji odločal Center za socialno 

delo, splošna subvencija naj bi se ukinila.   



O morebitnih sklepih se bo odločalo na prihodnjih sejah, saj je trenutno veliko stvari 

nedorečenih. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda 

 

Melita Tompa Lebar je predstavila napredek tima za pripravo novega Varnostnega načrta 

šole. Izvedena je bila anketa, štetje prometa pri šoli, katerega rezultati so bili zelo 

presenetljivi, saj se je okoli šole v osmih urah gibalo skoraj 1000 udeležencev v prometu. 

Posneto je tudi stanje cestišč po Bistricah.  

Ravnateljica je povedala, da je tudi s strani občine bilo opravljeno štetje prometa, Varnostni 

načrt šole bo v presojo predložen Svetu za preventivo Občine Črenšovci.  

Stanko Bohnec je povedal, da še ni informacij glede občinskega štetja prometa in da je občina 

naročila analizo prometa in cestišč s strani koncesionarja. Izpostavil je, da se skozi del Gornje 

Bistrice vozi tovorni promet, ki ni primeren za tisto cestišče in je morda premalo nadzora nad 

tem. 

 

Mag. Erika Hvala je povedala, da je na področju plačevanja vrtcev prišlo do veliko nejasnosti. 

Sistem za izdajo odločb še ne deluje, ministrstvo priporoča, da starši gredo na šolo in pri 

naslednji položnici povrnejo stroške od 1. 1. 2012. Opozorila je, da bo šola staršem ponudila 

možnost obročnega odplačevanja dolgov. Ni še jasno, kako bo z odločbami za 2. otroka.  

Manca Žalar Kreslin je predlagala, da bi občina lahko ponudila kakšne olajšave, za katere bi 

obstajali jasni kriteriji, trenutno pa je župan nekaj olajšav odobril, druge pa je brez pojasnila 

zavrnil. 

Mag. Erika Hvala je povedala, da na občini niso bili pripravljeni nuditi obročnega 

odplačevanja poračuna, pozna pa več občin, ki nudijo olajšave, v nekaterih primerih 20% 

cene za starše s stanovanjskim kreditom. 

Dušan Dervarič je povedal, da so o olajšavi na podlagi stanovanjskega kredita na občini 

razpravljali, vendar so sklenili, da bi to koristilo le najpremožnejšemu sloju, saj je srednji 

razred kreditno nesposoben. 

Stanko Bohnec je povedal, da so svetniki dali pobudo za olajšave, vendar je sledila le 

razprava, sklepov ni bilo. V Občini Lendava so se odločili, da bodo poračun plačila vrtca 

poravnali namesto staršev. Stanko Bohnec bo na naslednji seji občinskega sveta predlagal 

oblikovanje olajšav. 

Mateja Žalik je povedala, bi stanovanjski krediti bili dober kriterij za olajšave, saj so 

dolgoročni, osebno komuniciranje z županom in dogovarjanje za zniževanje plačilnih 

razredov nikakor ni dobra praksa.  

Manca Žalar Kreslin se je s povedanim strinjala, saj starši imajo kredite od prej, ko so 

razmere bile boljše in so še lahko dobili kredite. 

Mag. Erika Hvala je povedala, da se je postopek določanja cene spremenil in sedaj ceno za 

otroka določa Center za socialno delo.  

 

Manca Žalar Kreslin je vprašala, ali možno izpisati otroka iz vrtca v poletnih mesecih.  

Mag. Erika Hvala je odgovorila, da je to sicer mogoče, vendar se ne more rezervirati mesto za 

tega otroka in tako se lahko zgodi, da se otrok v septembru ne bo mogel vrniti nazaj v vrtec. 

Začasni izpis na drugi strani ne pomeni znižane cene, zmanjša se le cena prehrane. Nekatere 

občine sofinancirajo poletne mesece, ko otroci niso v vrtcu. 

Ravnateljica je razložila, da zaradi likvidnosti vrtca ni mogoče, da bi starši izpisali otroka v 

poletnih mesecih. Ekonomska cena je izračunana na 12 mesecev, morda bi bilo lažje, če bi 

ceno izračunali na 11 mesecev in potem starši ne bi plačali stroška en mesec v poletju.  



Dušan Dervarič je  povedal, da je v preteklosti izračun bil delan na 11 mesecev, vendar je 

prišlo do spremembe.  

Lidija Vučko je pripomnila, da je bila praksa izračuna na 11 mesecev boljša, ko je vrtec za en 

mesec zaprt, tudi zaposleni lažje izkoristijo dopuste. 

Ravnateljica je povedala, da vrtec ne bi bil zaprt celi mesec, kakšen teden pa bi bil za pripravo 

prostorov zelo dobrodošel.  

Dušan Dervarič je pripomnil, da je potrebno dobro premisliti, preden se posreduje predlog na 

občino, saj so v preteklosti bili dobri argumenti proti 11 mesečnemu izračunu stroškov. 

 

Ravnateljica je še povedala, da do konca šole zaposlene in učence čaka še podelitev priznanja 

za Kulturno šolo, nekaj dni dejavnosti, šola v naravi, zaključek 9. razreda in zaključek 

šolskega leta. Do 20. 8. se bo po zaključku šolskega leta vrtec preselil v šolo, saj v šoli ne bo 

nobene obnove. 

 

K 7. točki dnevnega reda 

 

Dean Hren je vprašal, ali se lahko razrednikom ob koncu šolskega leta podari manjše darilo. 

Ravnateljica je odgovorila, da obdarovanje pravno ne vzdrži, vendar pa obstaja tudi etični, 

moralni vidik.  

Denise Semenič je mnenja, da obdarovanje do 25€ naj ne bi bilo sporno. 

 

Stanko Bohnec je v  svojem imenu in v imenu krajevnega odbora, ravnateljici in zaposlenim 

čestital za sodelovanje na Godinovih dnevih in za pripravo šolske proslave. 

 

Ravnateljica se je zahvalila za čestitke. Povedala je, da se šola rajši odloča za manj prireditev 

in te izpelje na višjem nivoju. Zelo podpira sodelovanje šole z okoljem, vendar le, ko je to 

pravočasno načrtovano.  

 

Drugih mnenj in pripomb ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:00. 

 

 

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 

 - predstavitev sprememb v šolski zakonodaji 

 - predstavitev izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/13 

 

  

 


