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OSNOVNA ŠOLA  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE 

-------------------------------------------------------- 
Štev.: 900-5/2016/24 

Datum: 10. 6. 2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

3. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 7. 6. 2022, ob 16.30 v čitalnici šole. 

 

Prisotni: Aleš Bremec, Tina Repovž, Admir Smajić, Medisa Brdar, Nataša Savčič, Branka 

Srebrenovski,  Davor Srebrenovski, Nives Regeis, ravnatelj dr. Robert Kerštajn. 

 

Odsotni: Sanita Mešić, Azra Botonjić,  Jasna Delanović, Anesa Kaltak, Hatidža Mehinović, 

Katja Bilbija, Medina Mešić, Andreja Mladenović, Olga Šepic, Dimitrij Margon, Alisa Baksa, 

Marjetka Kocijančič, Sabina Trako, Merima Nuhanović, Edin Adrović, Samir Osmančević, 

Ajša Babača, Igor Zlatanov, Danjela Markež, Alisa Cerić. 

 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. seje, 15. 3. 2022 

2. Pregled zapisnika korespondenčne seje, 25. 3. 2022 

3. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

4. Šolski sklad 

5. Razno 

 

Predsednik je pozdravil prisotne.  

Ob ugotavljanju prisotnosti je ugotovil, da 3. seja Sveta staršev ni sklepčna, ker je na seji od 

osemindvajsetih članov prisotnih osem 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. 2022 

Predsednik je na kratko povzel pobude in predloge iz zapisnika 2. seje, z dne 15. 3. 2022. 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

SKLEP 1: Prisotni člani so potrdili zapisnik 2. redne seje z dne, 15. 3. 2022,. 

 

 

Ad 2/ Pregled zapisnika korespondenčne seje, 25. 3. 2022 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

SKLEP 2: Prisotni člani so potrdili zapisnik 1. korespondenčne seje z dne, 25. 3. 2022. 
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Ad 3/ Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 
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 2022/23. 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.  

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

posameznih razredih. Brezplačne delovne zvezke imajo učenci od 1. do 3. razreda. 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. 

 

Na kratko je podala 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: 65,80 €, dražje za 1,80 €, 

5. razred: 55,90 €, dražje za 8,10 €, 

6. razred: 103,00 €, dražje za 10,80 €, 

7.   razred: 85,22 €, dražje za 21,30 €, 

8.   razred: 83,75 €, dražje za 22,95 €, 

9.   razred: 77,80 €, dražje za 7,85 €. 

 

Dvig cen v 7. in 8. razredu je zaradi uvedbe dodatnega samostojnega delovnega zvezka pri 

geografiji. Ostalo so podražitve na trgu.    

 

SKLEP 1: Prisotni člani Sveta staršev so potrdili predlagano nabavno ceno delovnih zvezkov 

in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/23. 

 

Ad 4/ Šolski sklad 

Člani Šolskega sklada so bili odsotni. Zato je ravnatelj na kratko poročal, da so učencem  

9.c razreda, kot zmagovalcem papirne akcije, omogočili nagradni izlet. Sorazmerna sredstva 

sta prejela tudi 9.a in 9.b.  

Šolski sklad 9. razredom ni odobril prošnje za financiranje majic in rož.  

PREDLOG: Glede na to, da učenci letos niso mogli zbirati sredstev (npr. z veselo šolo), 

apelirajo na Šolski sklad, da jim pokrije znesek nakupa majic v vrednosti 573,81 €. 

 

Šolski sklad se je ponovno sestal in sklenil, da učencem 9. razredov financira majice v vrednosti 

573,81 €. Stroške nakupa rož pa bo financirala šola. 

 

Sestavni del zapisnika je tudi finančno poročilo. Zadnje finančne poročilo je za obdobje od  

15. 3. do 16. 5. 2022. Stanje sredstev na ta dan je bilo 11.716,10 €.  

Prihodki: 

- prihodki staršev 1.664,44 €,  

- pomladna papirna akcija 2.571 €.  

 

Od zadnjega poročila je Šolski sklad še so-financiral: 

- prevoz ŠD 6.r – poleti v Planici, 

- ND 2.r – vstopnina Po poteh triglavskih pravljic, 

- TD 3.r – Socialno-ustvarjalne delavnice, 

- TD 4.r – vstopnina Planinski muzej, 
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- subvencija ŠVN Rakov Škocjan, 

- sofinanciranje ŠVN Burja – nadarjeni, 

- Subvencija ŠVN 6.r Radenci. 

Skupaj odhodki: 2.641,030 €. 

 

Ad 5/ Razno 

Na zadnji seji je bilo govora o prehrani. Ravnatelj je povedal, da gresta po malico dva učenca. 

Običajno je učitelj zraven, ko se hrana razdeljuje, včasih pa gre tudi učitelj na malico in so 

učenci sami pri razdeljevanju. Cena malice za učence je 0,90 €.  

Ga. Udrih, ki tudi vozi učence na malico, je povedala, da se hrane ogromno pusti, ker nekateri 

učenci sploh ne malicajo. Nekateri učenci hrano, ki ostane, celo namenoma uničujejo, npr. 

prebodejo neuporabljene jogurte. 

Ravnatelj je rekel, da bo poskrbel, da bodo učitelji počakali, da se hrana razdeli in nato bodo 

lahko odšli na svojo malico. 

 

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

je, da so na OŠ T. Čufarja letos kosila že podražili in da jih bodo še. Naša šola kosil ni podražila 

že 13 let, od leta 2009. Dobavitelji pritiskajo na zvišanje cen zaradi izrednega 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 €. 

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

aktov. Dvige cen bo moral sprejeti Svet zavoda do 12. avgusta, akt pa v roku, ki ga bo določal 

odlok o ustanovitvi. Potrjevanje cen se bo pri nas sprejemalo na septembrski seji. Starši bodo o 

dvigu cen seveda obveščeni in to tako, da bo nova cena čimbolj razvidna. 

 

Starši so povedali, da so torbe učencev zelo težke. Gospa Udrih je povedala, da učenci s seboj 

nosijo vse zvezke in knjige, čeprav nimajo vseh predmetov na urniku, ker jih skrbi, da ne bi kaj 

pozabili doma.  

Pohvaljena je bila učiteljica 2.c razreda, ker je starše obvestila, naj učenci sami pripravljajo 

torbo po urniku, da ni torba pretežka.  

Ravnatelj je povedal, da bodo v novem šolskem letu učenci spet lahko uporabljali garderobne 

omarice.  

Predsednika so zanimale investicije na šoli.  

Ravnatelj je povedal, da bo v avgustu menjava oken v športni dvorani, vrednost investicije je 

cca. 15.000 €. Pridobiti pa moramo še dve ponudbi. Asfaltiranje parkirišča pred šolo bo 

naslednje leto. Občina je uredila nove stopnice z ograjo pred šolo, kar je občinska investicija. 

Za šolske prevoze bomo zamenjali šolski kombi, ker je ta letnik 2009 in je že dotrajan in 

moramo misliti na varnost otrok. Za financiranje je zaprosil Občino, ki so ga po nasvet napotili 

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

Vozilo je Renault Traffic, vrednost je 31.010 €. Gre za dolgoročno finančno rešitev, ki ne 

bremeni šole. Ocenjena vednost starega kombija je 6.000 €, ki se odšteje od vrednosti novega, 

tako, da bi bil nov kombi 25.010 €. Čakalna doba za dobavo pa je eno leto.  

 

Starše je zmotil neurejen skok v daljino na zunanjem igrišču. Pesek ni pokrit s ponjavo in je 

zato umazan.  
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Ravnatelj se zaveda, da je potrebna ureditev tega in tudi peskovnika pred šolo. Ima že ogledano, 

kakšno ponjavo bi nabavili za pokritje peska.  

 

Pred vhodom v športno dvorano ni nobenega koša, zato je po tleh polno ogorkov.  

Ravnatelj je povedal, da smo že imeli navaden koš, ki je zgorel, nato smo imeli betonski 

smetnjak, ki pa ga je komunalna služba pri pluženju zdrobila. Zato smo sedaj brez.  

 

Zgornje igrišče je odklenjeno, prost vstop za vse, tudi za otroke s kolesi. V dogovoru z občino 

se igrišče ne zaklepa.  

 

S strani staršev je prišla pobuda, da se pouka za učence razredne stopnje ob določenih dnevih 

(npr. zadnji šolski dan, pred počitnicami) ne bi končal ob 11. uri, ker starši nimajo dopusta, da 

bi ga vzeli za varstvo otroka.  

Ravnatelj je rekel, da se lahko za naslednje leto dogovorimo za 1. – 5. razred. Potrebna bo 

prijava, da se zagotovi število učiteljev za varstvo in prijave na kosilo. 

 

Pohvaljena je bila učiteljica iz podaljšanega bivanja v 3. oz. 4. razredu, ker je pozimi otroke 

večkrat peljala ven na sneg, da so se razmigali in igrali.  

 

PREDLOG: Člani Sveta staršev izrekajo pohvalo celotnemu učiteljskemu zboru, s stališča 

izvajanja pedagoškega procesa, glede na situacijo dela na daljavo in v dela v času 

epidemioloških razmer.  

 

Glede ukrepanja učiteljev v primeru motenja pouka, le-ta ne sme poslati učenca na hodnik 

samega, nekdo mora biti z njim. Tudi do svetovalne delavke ga mora sam peljati ali pa 

svetovalna delavka pride v razred.  

 

Seja je bila zaključena ob 17.53. 

 

 

Zapisala:      Predsednik Sveta staršev: 

Nataša Krajnc      Aleš Bremec 


