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    V A B I L O 
 

 

Vabim vas na 2. korespondenčno sejo Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje korespondenčne seje, 15. 3. 2021 

2. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022 

3. Izvolitev kandidatov v Svet zavoda 

4. Šolski sklad 

5. Razno 

 

 

Razlogi za sklic korespondenčne seje so sledeči: 

 

Člani Sveta staršev so prejeli vabilo na 2. redno sejo, ki je bila v torek, 8. 6. 2021. 

Ob ugotavljanju prisotnosti je predsednik Sveta staršev ugotovil, da 2. seja Sveta staršev ni 

sklepčna, ker je na seji od osemindvajsetih članov prisotnih trinajst članov. V primeru, da bi 

bilo vsaj petnajst predstavnikov staršev prisotnih, bi bila sklepčnost zagotovljena.  

Predsednik je odločil, da se bo izvedla korespondenčna seja.  

 

Gradivo 2. seje z dne, 8. 6. 2021, je objavljeno na šolski spletni strani, pod zavihkom ̋ Za starše˝, 

˝Svet staršev - gradivo˝. 

 

Predlog sklepa za 1. točko dnevnega reda:  

 

SKLEP 1: Svet staršev OŠ Prežihovega Voranca Jesenice je potrdil zapisnik  

1. korespondenčne seje z dne, 15. 3. 2021. 

 

 

Obrazložitev sklepa št. 2: 

Na podlagi 14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov mora ravnatelj pred 

odločitvijo o izboru učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev, pridobiti soglasje Sveta 

staršev k skupni nabavni ceni učnega gradiva.  

Knjižničarka, ga. Barbara Udrih, ki je hkrati tudi skrbnica učbeniškega sklada, je pripravila 

cene delovnih zvezkov po razredih za šolsko leto 2021/22. Povedala je, da se vsako leto trudimo 

za najnižjo ceno delovnih zvezkov. Seznam učbenikov bo objavljen na šolski spletni strani  in 

v papirni obliki dan učencem.  

Zahvalila se je Šolskemu skladu, da je prejšnje leto financiral delovne zvezke za 6.r. 

Članom je posredovala predlagane cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po 

posameznih razredih. Povedala je, da je skupna cena za 11€ višja od lanskega šolskega leta, in 

sicer zaradi nakupa DZ za BIO v 9. razredu. Brezplačne delovne zvezke imajo učenci od 1. do 

3. razreda. Pri izbiri delovnih zvezkov se ozirajo na vsebino in ceno.   

 



Za pridobitev soglasja za 2. točko dnevnega reda prilagamo seznam predlaganih zneskov 

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/22 in primerjavo zneskov s šolskim 

letom 2020/21. 

 

Predlog sklepa: 

 

SKLEP 2: Svet staršev je potrdil predlagano nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za šolsko leto 2020/21. 

 

 

Obrazložitev sklepa št. 3: 

Ker je eni od predstavnic staršev v Svetu zavoda, potekel mandat zaradi zaključka šolanja 

otroka, se v primeru predčasnega prenehanja mandata, imenuje ali izvoli nadomestni član. Ta 

se imenuje ali izvoli le za toliko časa, kolikor ga je še preostalo Svetu zavoda v celoti. Svet 

zavoda OŠ Prežihovega Voranca ima mandat do 17. 12. 2021. Predstavnika v Svetu zavoda sta 

še Igor Zlatanov in Danjela Markež. Zaradi izteka mandata prejšnjega predsednika Sveta 

staršev, je bil v Svet zavoda predlagan aktualni predsednik, Aleš Bremec.  

 

Predlog sklepa: 

 

SKLEP 3: Člani Sveta staršev so predlaganega kandidata soglasno potrdili.  

Predstavnik staršev v Svetu zavoda je Aleš Bremec. Mandat traja do izteka mandata Sveta 

zavoda.  

 

 

Prosimo vas, da nam preko e-pošte tajnistvo@prezihovvoranc.si do srede, 16. 6. 2021, 

sporočite, ali soglašate s 1., 2. in 3. točko dnevnega reda. 

 

 

Hvala in lep pozdrav! 

 

 

      Predsednik Sveta staršev: 

      Aleš Bremec 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Člani Sveta staršev 

 

mailto:tajnistvo@prezihovvoranc.si

