
1  

OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

 C.  Toneta  Tomšiča  5,  4 270  Jesen ice  

 

 

Štev.: 900-2/2022/2 

Datum: 10. 6. 2022 
 

 

 

ZAPISNIK 
 

 

2. seje Sveta zavoda, ki je bila v torek, 7. 6. 2022 ob 18.00 uri, v pisarni ravnatelja. 

 
Prisotni: Uršula Žumer, Aleš Bremec, Azra Botonjić, ravnatelj  Robert Kerštajn. 

Odsotni: Anita Malić Cumbo, Mirjam Mandelc, Iztok Pergarec, Antonija Gasar, Gregor 

Mencinger, Sabina Trako.   

  

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje, 15. 3. 2022 

2. Seznanitev s predlagano ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2022/2023 

3. Razno 
 

 

Predsednica Sveta zavoda je pozdravila navzoče. Ob ugotavljanju prisotnosti je ugotovila, da 

2. seja Sveta zavoda ni sklepčna, ker so na seji od devetih članov prisotni trije člani. V primeru, 

da bi bilo vsaj pet predstavnikov prisotnih, bi bila sklepčnost zagotovljena.  

Predsednica je odločila, da se bo izvedla korespondenčna seja.  

 
 

Ad 1/ Potrditev zapisnika 1. redne seje, 15. 3. 2022 

Gradivo 2. seje z dne, 7. 6. 2022, je objavljeno na šolski spletni strani, pod zavihkom »Za starše«, 

»Svet zavoda - gradivo«. 

 
Ad 2/ Seznanitev s predlagano ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2022/2023 

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

delovnih zvezkov po razredih za šolsko leto 2022/23. Članom je posredovala predlagane cene 

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po posameznih razredih. Brezplačne delovne zvezke 

imajo učenci od 1. do 3. razreda, ker jih financira država. Pri izbiri delovnih zvezkov se ozirajo 

na vsebino in ceno. V zadnjem letu  so se podražili tudi delovni zvezki, kar je razvidno tudi iz 

predlaganih cen. Člani Sveta staršev so potrdili predlagane cene. Dvig cen v 7. in 8. razredu je 

zaradi uvedbe dodatnega samostojnega delovnega zvezka pri geografiji. Ostalo so podražitve na 

trgu.    

 

 

Ad 3/ Razno 

Povzetek seje Sveta staršev:  
 

Ravnatelji sosednjih šol so se srečali na sestanku, kjer so se pogovarjali o ceni kosil. Naša šola 

kosil ni podražila že 13 let, od leta 2009. Dobavitelji pritiskajo na zvišanje cen zaradi izrednega 
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stanja na trgu od pomanjkanja surovin in blaga, do skokovitih podražitev, kar se ni dalo predvideti 

pri sami oddaji ponudb. V primeru, da se z zvišanjem ne bi strinjali, dobave ne bi bile izvedene. 

Septembra se bo tako tudi pri nas dvignila cena kosil in imeli bomo dva cenika, za učence od  

1. do 4. razreda ter od 5. do 9. razreda. Trenutno je cena kosila od 1. do 4. razreda 1,70 €, kosilo 

od 5. do 9. razreda pa 2,20 €. Cena malice je 0,90 €, ki jo regulira država.  

Pred dvigom cen pa bo morala najprej občina pozvati zavode za pripravo cenikov in izdelavo 

aktov. Dvige cen bo moral sprejeti Svet zavoda, potrjevanje cen se bo pri nas sprejemalo na 

septembrski seji. Predvidoma se bo cena dvignila za približno 20 do 30 centov. 
 
 

Ravnatelj je povedal, da je bila stavba zgrajena leta 1957, zato so bila že zamenjana stara okna, 

menjali smo svinčene cevi, radiatorje in luči. V avgustu pa bo menjava oken v športni dvorani, 

vrednost investicije je cca. 15.000 €. Za šolske prevoze bomo zamenjali šolski kombi, ker je ta 

letnik 2009 in je že dotrajan in moramo misliti na varnost otrok. Zadnje čase je vedno več stroškov 

s popravili. Ravnatelj je za financiranje zaprosil Občino, ki so ga po nasvet napotili na 

Medobčinsko redarstvo Jesenice. Nakup bo financirala Občina, v okviru poslovnega najema, ker 

ima predvidena sredstva za najem. Gre za dolgoročno finančno rešitev, ki ne bremeni šole. Po 

pogodbi ga lahko menjamo na 4 leta, prevozimo pa lahko do 20.000 km.  
 

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 

 

 

 

Zapisala:                                                        Predsednica Sveta zavoda: 

Nataša Krajnc                                                Uršula Žumer, prof. 


