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sZAPISNIK 

 

5. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v ponedeljek, 2. 7. 2012, 

ob 17. uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni: mag. Erika HVALA, Franc VUČKO, Lidija VUČKO, Melita TOMPA 

LEBAR, Teo PUCKO, Dušan DERVARIČ, Manca ŽALAR KRESLIN, 

Danijel PETKOVIĆ, Jasmin ŠANTL. 

 

Odsotni: Katja KUSTEC, Stanko BOHNEC (oba opravičeno). 

 

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 na peti 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. Analiza (ne)zadovoljstva staršev z delom v šoli in vrtcu v šolskem letu 2011/12. 

3. Spremembe pravilnika o šolski prehrani. 

4. Objava delovnih mest zaposlenih v skladu z ZUJF.  

5. 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, ki je bila 30. maja 2012. 

 

Sklep št. 1:  

Predstavniki Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo izbor delovnih 

zvezkov za novo šolsko leto 2012/13. 

 

Sklep št. 2:  

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo predlog za 

izvajanje diferenciacije v šolskem letu 2012/13. 

 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje iz 30. maja 2012. 

Gospa Manca Žalar Kreslin je opozorila, da bi bilo bolje, če bi bili zapisniki sej hitreje 

objavljeni na šolski spletni strani. 
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K 2. točki dnevnega reda 

 

Mag. Erika Hvala je predstavila rezultate ankete, v kateri so starši ocenjevali vzgojno 

področje, področje IKT in organizacijo ter prioritetne naloge v vrtcu (priloga). Starši so v 

večini mnenja, da je oprema vrtca v dobrem stanju, vendar bi želeli, da so tudi predšolski 

otroci v prostorih vrtca. Želeli bi večjo pazljivost pri razdeljevanju hrane, kajti nekaj otrok 

ima alergije, želeli bi tudi ležalnike za počitek. 

Področje hrane ocenjujejo kot dobro, želeli bi le več sadja in bolj premišljeno razporeditev 

jedi, kajti otroci večkrat na dan jedo čokoladne jedi. 

Starši so zapisali, da vrtec dobro prispeva k razvoju otrokovih sposobnosti, spretnosti, navad 

in vrednot.  

Z delom strokovnih delavcev so starši zadovoljni.  

Starši se najbolj informirajo preko publikacije in oglasne deske ter osebnega stika. Z načini 

informiranja so zelo zadovoljni. 

Večini staršev se razporeditev po skupinah zdi smiselna, še naprej bi si želeli 

individualizirano delo in poudarek na ustvarjalnosti.  

 

Manca Žalar Kreslin je postavila vprašanje, kako se bo v prihodnosti reševalo vprašanje o 

jedilnikih v vrtcu. 

Mag. Erika Hvala je povedala, da v vrtcu ni odbora za sestavo jedilnika in da so le-ti 

sestavljeni v skladu z zakonodajo. V prihodnosti se bo pri sestavi jedilnika več pozornosti 

namenjalo razporeditvi sladkih jedi. 

Manca Žalar Kreslin je še izpostavila, da so najbolj sporni sladki keksi za popoldansko 

malico, prav tako  sladkani čaj. 

Lidija Vučko je povedala, da je pitna voda vedno na razpolago otrokom, čaj pijejo le tisti, ki 

vode nikakor nočejo piti. 

 

Ravnateljica je povedala, da so z rezultati zadovoljni, o predlogih bodo razmislili in smiselne 

tudi upoštevali. Smiselne pripombe lahko privedejo do izboljšanja stanja. Zelo pomembno je, 

da otroci radi prihajajo v vrtec. Strokovnost kadra je na visokem nivoju. Tudi v vrtcu se lahko 

ustanovi tim za pripravo jedilnika, v katerem bi bil tudi član s strani staršev. Glede ležalnikov 

je povedala, da stroka bolj zagovarja blazine, ležalniki so lahko tudi nevarni. Starši so 

izpostavili tudi, da s strani sveta staršev niso dovolj obveščeni. Ravnateljica kliče le prvi 

sestanek sveta staršev, za ostale je odgovoren predsednik, prav tako za obveščanje ostalih 

staršev. Zavod lahko ponudi prostore za sestanek in tudi spletno stran za obveščanje preko 

sveta staršev. Komentirala je tudi razporeditev otrok v skupine in povedala, da je otroke težko 

razporejati, vendar je razporeditev vedno strokovno utemeljena. 

Mag. Erika Hvala je dopolnila, da se upošteva starost, pri tem imajo poseben status novinci. 

 

Mag. Erika Hvala je predstavila rezultate analize samoevalvacijskega vprašalnika za šolo 

(priloga). Starši so pohvalili sodelovanje na pogovornih urah in sestankih, tudi uporabo IKT. 

Preko dobrih odnosov v šoli, jasnih pravil, druženja in športnih aktivnosti šola pozitivno 

vpliva na razvoj otrok. Veliko odgovorov je zelo razpršenih.  Kar so nekateri starši pohvalili, 

drugi starši grajajo. Tako nekateri pravijo, da so učitelji dober vzgled, drugi znova, da bi 

morali biti učitelji boljši vzor. Starši so mnenja, da IKT otroke motivira in da so učitelji dobro 
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strokovno izobraženi in usposobljeni. Starši so opozorili, da naj učitelji ne delajo razlik med 

učenci, glede na njihov priimek, da bi bilo potrebno urediti garderobo, da slabše deluje svet 

staršev in da se nekateri otroci počutijo odrinjene. 

 

Ravnateljica je povedala, da je razvoj šole naravnan v uporabo IKT, kar bo otrokom v 

prihodnosti zagotovo koristilo. V šoli se zavedajo nevarnosti, ki jo prinaša IKT. Toda še 

vedno je velik poudarek na  branju in pisanju. Poskuša se doseči optimalno razmerje med 

vsemi ponujenimi možnostmi. Šola je ponudila veliko možnosti gibanja in druženja, veliko 

otrok in staršev teh možnosti ni izkoristila. Za izboljšanje vedenje bi morda bilo smiselno 

znova uvesti tudi oceno iz vedenja, ki bi morala imeti velik vpliv pri vpisu na srednje šole. 

Povedala je še, da se strokovni delavci pri ocenjevanju držijo pravil, ocenjevanje je učiteljeva 

domena, staršem je vedno na voljo ugovor na oceno. Misli, da je garderoba dobro urejena, 

tudi jedilnica je v stanju, kjer se ne da veliko stvari spremeniti in stanje je prav tako dobro. 

Tudi na področju zagotavljanja varne poti v šolo se vlaga veliko dela. 

Melita Tompa Lebar je povedala, da je spremenjen Varnostni načrt šole skoraj dokončan in se 

bo v prihodnjih dneh predstavil županu. Predlogi so dani, problem se lahko pojavi pri 

financah. 

Ravnateljica je zaključila, da če v šoli ne bi mogla najti ene dobre stvari za pohvaliti, bi 

svojega otroka zagotovo prepisala. Komentirala je vprašalnike nekaterih staršev, ki so pri 

vsakem vprašanju dajali zelo negativne odgovore. 

 

Jasmin Šantl je izpostavil, da otroci že vedo delati z IKT, ne vedo pa pozdraviti. Prav tako se 

je že zgodilo, da njemu in njegovemu otroku v trgovini ni odzdravila tudi učiteljica. Misli, da 

bi šola morala več delati na tem področju. 

Mag. Erika Hvala je povedala, da šola otroka vzgaja, vendar je ravnanje na koncu odvisno od 

otroka. Povedala je lastno izkušnjo, ko tudi ona ni pozdravljala znancev, saj jih zaradi 

poslabšanja vida ni prepoznala. 

Melita Tompa Lebar je dodala, da so otroci, kakor tudi odrasli, večkrat zamišljeni in tako niso 

pozorni. Razočarana je nad pogledi staršev, saj učitelji veliko dela in časa vložijo prav v 

vzgojo učencev. Povedala je, da se najde dobro razmerje med uporabo IKT in ostalimi 

dejavnosti. IKT služi le v delih ure, spletne učilnice pa so v pomoč tudi staršem. 

Jasmin Šantl je povedal, da je potrebno razvijati oba vidika. 

Ravnateljica se s povedanim strinja. Razvijanje spoštovanja je tudi v motu šole. Sama ima 

dober odnos do zaposlenih, pričakuje da imajo tudi zaposleni dober odnos do učencev in do 

staršev. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

Mag. Erika Hvala je predstavila spremembe Pravilnika o šolski prehrani (priloga). Povedala 

je, da splošne subvencije za prehrano več ni. Vloga za subvencionirano prehrano se lahko 

vloži na Center za socialno delo. Prijave za obroke za naslednje šolsko leto je šola že 

pridobila, starši so pogodbe že podpisali. Starši so bili s pravili odjavljanja obrokov 

seznanjeni z dopisom, pravila, bodo objavljena tudi na šolski spletni strani. Ena izmed 
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sprememb je tudi, da ob neporavnanih obveznostih šola otroku več ne nudi kosila ali 

popoldanske malice, oz. si le to lahko zagotovi na bone.  

 

Franc Vučko je dodal, da bi bilo nujno dopisati, da je neporavnane obveznosti potrebno 

poravnati do naslednjega leta.  

Ravnateljica je poudarila, da je nemogoče izterjati dolg in bo nujno izvajati vnaprešnji zakup 

bonov za otroke dolžnikov. Tudi za celotno šolo bi takšen način bil dober, vendar bi otroci 

verjetno večkrat pozabili izkaznice. 

Danijel Petković se je s povedanim strinjal in dodal, da je možno nabaviti tudi sistem, kjer bi 

otroci ob kosilu vpisali svojo kodo in tako odšteli denar s svojega računa. 

Lidija Vučko je povedala, da bi na ta način bila možna tudi elektronska odjava, kot to že 

imajo nekatere srednje šole v Ljubljani. 

Ravnateljica se je strinjala, da je predlog dober, vendar je potrebno dobro premisliti o njem, 

daj si predvsem mlajši otroci ne zapomnijo kod. 

Manca Žalar Kreslin je bila mnenja, da bi morda razredniki lahko hranili bone mlajših 

učencev. 

 

Dušan Dervarič je povedal, da je takih kršiteljev malo in da morda takšne drastične 

spremembe niso nujne. Vrnil se je še na rezultate vprašalnikov in je povedal, da so negativni 

odgovori lahko tudi odraz stanja v družini. 

Ravnateljica se je strinjala. Starši imajo velika pričakovanja in bi želeli samo odlične ocene. 

Otrok mora sam ugotoviti, kaj mora narediti za določeno oceno. Povedala je tudi, da šola po 

mnogih letih znova ima učence, ki bodo ponavljali razred.  

 

 

Prisotni predstavnika Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli 

 

Sklep št. 1: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo nov Pravilnik o 

šolski prehrani. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Ravnateljica je povedala, da ZUJF posega v veliko področij in veliko stvari je bilo ob 

sprejetju skritih očem javnosti. Tako je po novem za razpis delovnih mest v vrtcu nujna 

potrditev razpisa s strani župana. Glede na negotovost, ki vlada okoli vpisa otrok v vrtec, je 

bil sprejet sklep, da se razpisi za delovna mesta v vrtcu razpišejo za obdobje dveh mesecev. 

Tak ukrep je nujen, saj bi v primeru izpisa otrok iz vrtca zaradi sprememb v višini plačila in 

sprememb na socialnem področju prišlo do tehnoloških viškov na področju pomočnika 

vzgojitelja, čistilke in pomočnika kuharja. 

Pri razpisih za zaposlitev v šoli je po novem zakonu potrebna pridobitev soglasja sveta 

zavoda. Načrtovana je objava razpisa za 0,5 računalnikarja, učitelja zgodovine in geografije in 
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0,5 čistilke. Šlo bi za interne razpisa, saj delavce, ki so zaposleni za določen čas, šola že ima. 

Stvari so zelo nejasne in trenutno sistematizacija še ni bila predstavljena zaposlenim. 

V primeru pozitivne odločitve sveta zavoda je še potrebno pridobiti soglasje z ministrstva. 

 

Prisotni predstavnika Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli 

 

 

Sklep št. 2: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo predvidene 

razpise za objavo delovnih mest za vrtec, ki jih je predhodno potrdil župan občine 

Črenšovci s soglasjem štev.: Ž-101/2012 z dne, 29. 6. 2012. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 

Dušan Dervarič je prisotne seznanil z odločitvijo Občine Črenšovci, da vsem staršem, ki 

imajo otroke v vrtcih v Občini Črenšovci, poravna plačilo vrtca za mesec avgust. Povedal je, 

da je bilo težko najti predlog, ki bi ustrezal vsem. Predlogi so bili 11 mesečno obračunavanje, 

20 % plačila vsem, ki imajo tri mladoletne otroke, stanovanjski kredit ali v primeru, da je 

kateri od staršev brez zaposlitve, 20 % znižanje plačila vsem, znižanje plačila za 1 razred za 

starše s stanovanjskim kreditom in plačilo računa za mesec avgust s strani občine. 

Manca Žalar Kreslin je povedala, da je bila zelo presenečena nad rezultatom in zelo srečna. 

Zahvalila se je vsem, ki so podprli ta predlog. Morda bo to tudi pripomoglo k temu, da bo več 

otrok ostalo avgusta doma in bodo zaposleni lahko bolje pripravili vrtec za naslednje šolsko 

leto.  

Mag. Erika Hvala je dodala, da bodo starši o odločitvi občine obveščeni.  

 

Dušan Dervarič je prenesel še pohvale s strani občinskih svetnikov za dobro pripravo 

prireditev ob občinskem prazniku. 

 

Manca Žalar Kreslin je prenesla pohvale za dobro organizacijo izleta za vrtec. Morda je 

smiselno pripraviti dopis, kam naj starši javljajo manjkajoče otroke v času počitnic, ko se 

vrtec nahaja v šoli. Povedala je še, da so nekateri starši zaskrbljeni nad čistočo itisonov, na 

katerih otroci spijo v telovadnici. 

Ravnateljica je povedala, da morda itison ni najboljša rešitev, je pa za čas prenove kuhinje v 

vrtcu to najboljša rešitev, saj je potrebno zaščititi tla v telovadnici. 

 

 

Drugih mnenj in pripomb ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:45. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 
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Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - lista prisotnih 

 - analize samoelavacijskih vprašalnikov za vrtec 

 - analize samoelavacijskih vprašalnikov za šolo 

 - Pravilnik o šolski prehrani 

 

 

  

 


