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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 
Štev.: 900-5/2016/19   

Datum: 9. 6. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

2. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 8. 6. 2021, ob 16.30 v predavalnici šole. 

 

Prisotni: Aleš Bremec, Admir Smajić, Nizama Silić, Anesa Kaltak, Medina Mešić, Petra 

Bremec, Olga Šepic, Davor Srebrenovski, Tatijana Bondarenko, Merima Nuhanović, Branka 

Srebrenovski,  Edin Adrović, Ajša Babača, Danjela Markež, Nives Regeis, Špela Mandelc.  

 

Odsotni: Jasna Delanović, Hatidža Mehinović, Katja Bilbija, Edisa Halimović, Nataša Savčič, 

Alisa Baksa, Edina Skenderović, Liubov Vozniak, Samir Osmančević, Igor Zlatanov, Alisa 

Cerić, Lidija Vidmar. 

 

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 

 

Predsednik je pozdravil prisotne. Povedal je, da se je ravnatelj zaradi zdravstvenih težav 

opravičil.  

Ob ugotavljanju prisotnosti je 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.  

 

 

Ad 1/ Pregled zapisnika zadnje seje, 15. 3. 2021 

Predsednik je povedal, da je zapisnik 1. korespondenčne seje z dne, 15. 3. 2021, na šolski spletni 

strani ter ga vsebinsko povzel.  

 

 

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

 

Predsednik je na kratko je podal predlagane cene: 

1. razred: financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2. razred: financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

3. razred: financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

4. razred: 64,00 €, 

5. razred: 47,80 € 

6. razred: 92,20 €,  

7.   razred: 63,92 €, 

8.   razred: 60,80 €, 

9.   razred: 69,95 €. 

 

Gospa Udrih je zapustila sejo. 

 

 

Ad 3/ Izvolitev kandidatov v Svet zavoda 

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.  

 

 

Ad 4/ Šolski sklad 

Članica Šolskega sklada, Nizama Silić, je povedala, da zaradi zasedenosti računovodkinje, 

novega finančnega poročila niso uspeli pridobiti. Zadnje finančno poročilo je za čas od  

10. 9. 2020 do 12. 3. 2021.  

Predsednik in ga. Regeis, kot bivša članica Šolskega sklada, menita, da bi finančna poročila 

morala biti predložena na začetku in na koncu šolskega leta.  

Računovodkinja sporoča, da ji zaradi drugih računovodskih obveznosti, ki zahtevajo zakonske 

roke za oddajo, ki so prioritetni in dodatnega računovodskega dela zaradi epidemije 

COVID-19, obračuna regresa ter prestavitve plač v javnem sektorju v tem mesecu, ni uspelo 

pripraviti poročila. Šolski sklad je preko e-pošte pravočasno dne, 1. 6. 2021, obvestila, da bodo 

tekoče poročilo prejeli po pripravi plač in regresa. Ker z njihove strani ni bilo nobenega odziva, 

je predvidevala, da se strinjajo in da so stvari dogovorjene. V bodoče naj se glede datumov 

sestankov ŠS in Sveta staršev predhodno posvetujejo z računovodkinjo, da se izognemo 

nevšečnostim. Prav pa bi bilo, da se tako šolski sklad kot Svet staršev zavedajo, da je 

računovodkinja primarno odgovorna za denarne transakcije osnovne šole (plače, različne 

finančne zahtevke, plačila dobaviteljem). 

  

Silićeva je povedala, da je bilo dne, 12. 3. 2021, stanje na računu 13.444,91 €.  

Odhodki: odrivna deska za telovadnico, izdelava voščilnic, delavnice, vstopnice za kino, 

prevozi, vstopnine: 3.080,50 €.  

Plačane karte za vstopnino za Planico pa so dobili povrnjene.  
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Starši so opazili, da so se avtobusni prevozi podražili.  

  Tajnica šole je povedala, da je pogodba s prevoznikom Arriva d.o.o. podpisana za obdobje od 

1. 9. 2018 do 31. 8. 2022. V tem času so cene prevozov nespremenjene. Cene so bile v nekaterih 

primerih višje zaradi epidemioloških ukrepov, ko se oddelki niso smeli družiti, zato je bilo 

potrebno naročiti tri avtobuse, namesto dveh.  

 

V šolskem letu 2021/22 se bo za 5. in 6. razred izvedla šola v naravi. Za 6. razrede je to šola v 

naravi, ki jim je odpadla v 5. razredu (Savudrija). Obe šoli v naravi sta delno financirani s strani 

MIZŠ, delno pa s strani staršev. Starši že vlagajo prošnje za subvencioniranje.  

 

Prihodki: 

- prihodki staršev 1.705 €,  

- jesenska papirna akcija 1.566 € ter pomladna 2.477 €,  

- donacije 1.360 €. 

V tem šolskem letu so prejeli rekordno število donacij. Na začetku šolskega leta so odposlali 

okoli 130 prošenj.  

Računovodkinja je posredovala seznam donatorjev:  

IMN, d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje 50 € 

TRANSWELD, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. 50 € 

KOV, kovinska oprema in vzdrževanje, d.o.o. 100 € 

EUROSOL, d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje 50 € 

Atelje prizma, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o. 200 € 

ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d. 150 € 

E JIMM, posredništvo in prevozi, d.o.o. 50 € 

Vigo, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice 200 € 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o. 50 € 

ELSOLECO, elektrotehnika, solarna energija in ekologija, d.o.o 100 € 

Optika Mesec s.p. 200 € 

DESIGN DAMJAN, studio za oblikovanje, kulturno-umetniške dejavnosti in 

trgovino, d.o.o.  10 € 

Arriva d.o.o 150 € 

 

ZOLTAN, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. – zbiranje tekstilnega materiala 150 € 

 

 

Od zadnjega poročila je Šolski sklad še so-financiral: 

- cvetje, majice, maske za 9. razrede, 

- nagradni zaključni izlet za 9.c, 

- sofinanciranje plavalnega tečaja za 3. razrede – 35 €/učenca, 

- prevoz v Bogenšperk za 7.r, 

- prevoz za 3. razrede v ZOO, 

- delovni zvezki. 

 

Ga. Regeis meni, da bi morala biti papirna akcija ves dan, ne samo 3 ure dopoldne in 3 ure 

popoldne. Zato je bilo zbranega manj papirja. Veliko staršev ni pripeljalo papirja zaradi časovne 

omejitve. Zaradi tega bi se akcija lahko podaljšala še za kakšen dan.  

 

Prihodki s strani nakazil staršev so bili okrnjeni zaradi odsotnosti otrok v šoli, v povezavi z 

ukrepi države Covid-19. V tem času se prispevki staršev niso obračunavali. 
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Silićeva je povedala, da članice odbora menijo, da bi bilo iz položnic, ki jih prejemajo starši, 

potrebna vidna postavka prispevka iz šolskega sklada. Teh zaznamkov na položnicah še vedno 

ni. 

Knjigovodkinja obvešča starše, člane Sveta staršev, člane Šolskega sklada in predsednika Sveta 

staršev, da je zaznamek na položnici že od konca lanskega šolskega leta. Zapisan je s črno in v 

odebeljenem tisku, v besedilu pod specifikacijo stroškov.   

 

 

Ad 5/ Razno  

 

Vprašanja članov in odgovori ravnatelja:  

 

Go. Regeis je zanimalo, zakaj letos 9. razredi niso obiskali ginekološke ambulante. Dr. Petkova 

bi sicer delavnice lahko izvedla v manjših skupinah. 

  Tajnica šole je povedala, da bodo 9. razredi imeli naravoslovni dan na temo spolne vzgoje, 

oživljanja in predavanja na temo pasti v prehrani.  Sam obisk ambulante pa ni bil izveden zaradi 

epidemioloških ukrepov.  

Delavke Zdravstveno vzgojnega centra ZD Jesenice, ki sodelujejo z dr. Petkovo in so na šoli 

izvedle omenjeni naravoslovni dan, so povedale, da nobena šola ni obiskala ambulante in da 

izvedba tudi ne bi bila možna.  

 

Go. Srebrenovski je zanimalo, če je možno prestaviti termin šole v naravi v Čatežu za 6. razrede, 

iz oktobra na september, da bi se lahko kopali še zunaj. V oktobru je poletna termalna riviera 

že zaprta, tako da bi otroci morali biti v zimski rivieri.  

Ali se za odpovedano in že plačano šolo v naravi denar povrne nazaj? 

Ko smo se odločili za izvedbo šole v naravi v Termah Čatež, je bil prvi prosti termin  

4. 10. 2021. Za mesec september so bile vse kapacitete že zasedene, tako da termina ni možno 

zamenjati.  

Za odpovedano šolo v naravi vsi starši iz knjigovodstva prejmejo obvestilo o odpovedi in v 

primeru, če plačujejo po položnicah, sporočijo številko transakcijskega računa za povračilo že 

vplačanih zneskov. Tako je bilo tudi v preteklih letih. 

 

Zanimalo jo je še, če bo za udeležence šole v naravi potrebno testiranje oz. upoštevanje PCT- 

pogojev (prebolelost, cepljenje, testiranje). 

Ne. 

 

Predsednik je na podlagi pogovora z ravnateljem povedal, da zaradi znanih ukrepov, ni bilo 

mogoče izvesti plavalnega tečaja za 3. razrede v šol.l. 2019/20, niti v 2020/21. Zato bo najprej 

v letošnjih 4. razredih v mesecu juniju izvedeno preverjanje plavanja, sam plavalni tečaj pa bo 

izveden v 5. razredu v šoli v naravi septembra meseca.  V Savudriji imajo popolne pogoje za 

izvedbo tečaja, saj imajo poleg morja tudi bazen, ki je na voljo samo našim učencem.  

 

G. Adrović je vprašal, kakšne ukrepe imamo na šoli za neprilagojene učence, ker šola nič ne 

ukrepa. Uradni zaznamki nimajo učinka. Učitelji nimajo nobene besede več, starši pa se ne 

odzivajo. Nasilje je že v nižjih razredih.  

  Tajnica šole je povedala, da je prvi ukrep uradni zaznamek razrednika, nato strogo opozorilo 

razrednika, opozorilo ravnatelja in nato obvestilo o vzgojnem opominu po MIZŠ. Po treh 

opominih sledi prešolanje na drugo šolo, če se ta seveda s tem strinja.  
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Ga. Regeis: Ker učitelj ne more miriti učencev, se izgublja nivo znanja. Na šoli je občasno 

fizično, psihično in verbalno nasilje med učenci med seboj in učenci nad učitelji. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.40. 

 

 

Zapisala:      Predsednik Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Aleš Bremec 


