ŠOLSKI SKLAD
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA
Tomšičeva 5
4270 Jesenice
Številka: 900-1/2018-1
Datum: 09. 10. 2018
Zapisnik: 1. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2018/19, z dne 02. 10.
2018
Prisotni: Irena Dolar, Mane Mlakar, Lidija Klobučar, Tanja Bogataj, Nives Regeis,
Mojca Vilič, Inga Lamberger, Selma Pajić, Barbara Peterlin, Maja Umjenović, Ester
Endliher.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka
2. Finančno poročilo za šolsko leto 2017/2018
3. Jesenska papirna akcija
4. Predaja nalog in zadolžitev novim članom ŠS
5. Razno

1.a) Potrditev zapisnika
Vsi prisotni člani smo potrdili zapisnik zadnjega sestanka.

2.a) Finančno poročilo
Pregledali smo finančno poročilo, ki ga je pripravila računovodkinja šole. V letu
2017/18 je sklad posloval pozitivno. Stanje sredstev na dan 31.8.2018 je bilo 7.166,38
€.
stanje sredstev na dan 1.9.2017
prihodki od 1.9.2017 - 31.8.2018
skupaj
porabljeno od 1.9.2017- 31.8.2018
stanje sredstev na dan 31.8.2018

5.897,49
15.137,74
21.035,23
13.868,85
7.166,38

Iz šolskega sklada se je financiralo:
Pokorn - grafični zaslon 675,53€, Pro-comp – 3D tiskalnik 1.200,00€, Lainšček - nastop
(1/2 računa) 150,00€, Slovenijales - pult 213,00€, Pečenko - zasteklitev razstavne
vitrine 1.335,90€, Pro-comp filament za 3D tiskalnik 122,00€, Slovenske železnice knjižničarski krožek 121,00€, astronomski večer 255,00€, Zveza med 2 ognjema
Slovenije - prijavnina za tekmovanje 220,00€, Alpetour -obisk Planice 6.r. vstopnina +

prevoz (delno) 280,00€, ŠVN Radenci - delno sofinanciranje (10 učencev - 25 €, 3
učenci - celo), Osn. Zdravstvo Gor. – obisk ginekološke ambulante za 9.r – 183,00€,
nagradni izlet – pap. akcija 123,75€, ND - Rajže po poteh triglavskih pravljic 232,00€,
SCI - TVN Bled »Dežela fizike« 65,00€, majice 9.r. – Medium 139,00€, majice 9.r –
Ahačič 342,68€, Medival - za biologijo: 1. skeleton model 1.111,21€ + 2. skeleton
model 109,80€ + 3. skeleton model 923,05€, subv. ŠVN Poljan. dolina 2.r - 413,65€,
šopek valeta 2x: 148,72€ + 10€, darila za donatorje - CUDV - 31€, DZS - DZ 58,41€ +
4.570,77€, subv. ŠVN Rakov Škocjan - 8.r. 468,96€.
Natančna specifikacija prihodkov in odhodkov za preteklo šolsko leto 2017/18 je
priložena zapisniku in bo posredovano na Svetu staršev.

3.a) Jesenska papirna akcija
Prva papirna akcija v tem šolskem letu bo potekala v torek 16.9.2018 (od 7. do 18.ure)
in sredo 17. oktobra 2018 (od 6. - 18.ure). Dovoz v šolo bo ves dan odprt - urejen bo
krožni promet, da ne bo prihajalo do zastojev.
Po ustaljeni praksi, bo oba dneva prisoten tudi po en član iz odbora šolskega sklada,
pomagajo tudi učenci iz 9. razredov in hišnik.
Zbrani denar gre v šolski sklad, zato še vedno velja, da mora učenec, ki bo vlagal
prošnjo za kakršno koli sofinanciranje (šola v naravi, delovni zvezki…), prinesti
minimalno 5 kg papirja v jesenski in 5 kg v pomladni akciji. Če je ta pogoj izpolnjen,
prošnjo obravnavamo, v nasprotnem primeru jo avtomatično zavrnemo. Namen
zbiranja starega papirja je izboljšati pogoje bivanja vseh na šoli in pomagati socialno
šibkim učencem.

4.a) Predaja nalog in zadolžitev novim članom ŠS
Sestanka so se udeležili vsi člani prejšnjega odbora in novi člani, ki so:
-

predstavnice staršev:
Ester Endliher,
Selma Pajić,
Barbara Peterlin,
Maja Umjenović,
učiteljici:
Mojca Vilić,
Inga Lamberger.

Nova predsednica odbora šolskega sklada je ga. Selma Pajić.

Predstavniki starega odbora so nas seznanili z splošnimi pravili delovanja ŠS
kamor spada:

a.) zadeve, ki se vedno financirajo iz sklada na podlagi prošenj učiteljev:
obisk enega od kulturnikov, prevoz knjižničarskega krožka na Knjižničarski sejem v
Ljubljano, ½ sofinanciranje tekmovanja Med dvema ognjema, obisk ginekološke
ambulante za devetošolce, ½ sofinanciranje ogleda skokov v Planici, nagradni izlet za:
10 učencev šole, ki so zbrali največ papirja in zmagovalni razred (prevoz pokrije šola,
vstopnino npr. pa iz sklada) sofinanciranje majic in cvetja za valeto 9. razredov v
vrednosti max. 700€, financiranje ali sofinanciranje prošenj učiteljev za nadstandardne
potrebe šole oz. učencev po presoji članov šolskega sklada.
b.) prošnje staršev na podlagi socialnega stanja družine:
financiranje oz. sofinanciranje ŠVN, različne dneve dejavnosti in podobne zadeve se
obravnava na podlagi Odločbe za otroški dodatek za tekoče leto.
Pravilo ŠS je, da se do vključno 3.dohodkovnega razreda oz. do 36% neto mesečnega
dohodka na družinskega člana, odobri prošnja staršev. Če so starši dolžniki šole
(neplačane položnice), se prošnja ne obravnava.
c.) financiranje delovnih zvezkov:
prav tako poteka po zgornjem načelu. Družine, ki padejo v prve tri razrede imajo
možnost proti koncu šolskega leta, na podlagi obvestila, ki ga pripravi socialna delavka,
oddati prošnjo za pomoč pri nakupu delovnih zvezkov. Na podlagi teh prošenj člani
odločijo komu bodo za naslednje šolsko leto financirali delovne zvezke. Prošnjo lahko
oddajo tudi družine z več otroci na šoli, ki so v četrtem dohodkovnem razredu. V tem
primeru eden od dveh otrok oz. dva od treh otrok, dobita subvencionirane delovne
zvezke, najcenejše pa kupijo starši sami.
Če učenec ne prevzame delovnih zvezkov, se vsaka nadaljnja prošnja tekom
šolanja, avtomatsko zavrne.

5.a.) Razno
Člani starega odbora so nas seznanili z delom v tekočem šolskem letu:
-

-

na svetu staršev prisoten član ŠS predstavi finančno poročilo za preteklo šolsko
leto,
1. papirna akcija: pridobiti sezname učencev in narediti razpored prisotnih
članov ŠS za oba dneva, obveščanje staršev in učencev (preko učiteljev in
plakata),
poslati prošnje za donatorje (za letos pripravi še ga. Regeis)
novoletni bazar: potrebno je dobro obveščanje, da bo obisk in prodaja boljša,
saj gre izkupiček od prodaje v šolski sklad,
sestaviti enotno vlogo za dodelitev sredstev, ki bi bila objavljena na spletni strani
šole,
obravnava prošenj: pregled vloge, upoštevanje pravilnika pri zbiranju starega
papirja, ažurnost pri plačilih položnic, prevzem delovnih zvezkov v preteklem
letu, če kateri od naštetih pogojev ni izpolnjen, se prošnja ne obravnava,

-

vloge za subvencijo se oddajo socialni delavki, po njeni potrditvi o upravičenosti
do pomoči, se preverijo še ostali kriteriji.

Zapisala:
Inga Lamberger

Datum: 9.10.2018

Predsednica:
Selma Pajić

