ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
Številka: 900-4/2016/1
Datum: 20. 09. 2016
ZAPISNIK 1. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 20. 09. 2016 sestali na 1. sestanku
Šolskega sklada in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Potrditev novega člana ŠS
Potrditev sklepa korespondenčnega sestanka
Jesenska papirna akcija
Delovni zvezki
Zahvale in prošnje za sponzorje
Poročilo za šolsko leto 2015/2016
Razno

Prisotni: Mane Mlakar, Jasmina Klujić, Irena Dolar, Anita Kosem, Lidija Klobučar in Nives
Regeis
Opravičeno odsotna: Irena Reškovac (računovodkinja), Alenka Robič (socialna delavka)
Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Prisotni člani ŠS smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in ga v celoti potrdili.
SKLEP: Prisotni člani smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in se z njim
strinjamo.
Ad 2.) Potrditev novega člana ŠS
Člani odbora ŠS smo se seznanili z izstopom članice Elide Maličbegovič zaradi osebnih
razlogov. Tako smo v letošnjem letu na prvem sestanku pozdravili novo članico gospo Lidijo
Klobučar. Hvaležni smo, da se nam je bila pripravljena pridružiti sredi mandata in s tem
pomagati za čim boljše delovanje šolskega sklada.
SKLEP: Člani odbora ŠS smo se seznanili z izstopom gospe Elide Maličbegovič in
sprejeli novo članico gospo Lidijo Klobučar.
Ad 3.) Potrditev sklepa korespondenčnega sestanka

Člani odbora ŠS smo korespondenčno odobrili prošnjo aktiva OPB. Za devet skupin OPB
smo odobrili sredstva za nakup 18 kompletov barvic in barvnih flumastrov, 30 navadnih
svinčnikov, 9 kompletov tempera in vodenih barvic, 18 kolaž papirjev in 2 vedri barvnih kred
za risanje po asfaltu.
SKLEP: Člani SŠ smo korespondenčno odobrili prošnjo aktiva OPB.

Ad 4.) Jesenska papirna akcija
Letošnja jesenska papirna akcija bo na naši šoli potekala v torek 11.10.2016 od 7h do 19h in v
sredo 12.10.2016 od 6h do18h. Kot vsako leto velja tudi letos, da mora vsak učenec prinesti
vsaj 5 kg papirja. V kolikor je na ŠS naslovljena prošnja za kakršno koli finančno pomoč,
pred obravnavo le te, člani vedno preverimo, ali je prosilec prinesel zahtevano količino
papirja. Če je ta pogoj izpolnjen, prošnjo obravnavamo, v nasprotnem primeru jo avtomatično
zavrnemo. Tudi letos bomo na papirni akciji prisotni člani ŠS in v pomoč bodo dežurali
učenci devetih razredov.
Še vedno se vrstijo pritiski s strani devetih razredov, ki bi želeli prejeti ves denar za papir, ki
ga prinesejo. Člani ŠS ponovno opozarjamo, da papirna akcija ni namenjena financiranju
devetih razredov, ampak je namenjena za pridobivanje sredstev za ŠS, ki financira v šoli ZA
VSE UČENCE nadstandard, financirajo se programi za nadarjene in pomaga se finančno
šibkim. Devetim razredom se na podlagi računov (v mejah normale) plača majice in rože za
valeto, ter sofinancira izlet desetim najboljšim učencem na šoli pri zbiranju papirja.
Letos je iz Srednje šole Jesenice prišel tudi predlog, da bi oni zbirali star papir za izključno
9.razrede in da bi potem 9.razredi dobili to plačano. Po začetnem odobravanju, smo člani
stvar premislili in prišli do sklepa, da lahko in tudi bo prišlo do manipulacij. Učenci devetih
razredov lahko potem za šolo prinesejo le tistih 5 kg kar je nujno, ali pa še to ne, ostalo pa
dajo pod Srednjo šolo Jesenice in dobijo lepo vse plačano. S tem se dela škoda ŠS in celotni
šoli, s čimer s člani ne strinjamo. Še vedno lahko star papir srednja šola sama odpelje na
DINOS in tam prejet denar nameni devetim razredom.
SKLEP: Člani smo se seznanili z potekom jesenske papirne akcije in s ponovnimi
pritiski s strani devetih razredov glede financiranja njihovih dejavnosti ob koncu
šolanja. Glede na predlagano, smo mnenja, da bo prišlo do manipulacij in se s
predlogom Srednje šole Jesenice ne strinjamo, ker se lahko dela škoda ŠS in s tem
celotni šoli in njenim učencem na račun devetih razredov.
Ad 5.) Delovni zvezki za šolsko leto 2016/2017
V začetku letošnjega šolskega leta 2016/2017 je od 70 učencev, ki so bili upravičeni do
subvencije za delovne zvezke, le te prevzelo 68 učencev, kar je v zadnjih letih daleč najboljši
odziv. Dva učenca, ki delovnih zvezkov kljub prošnji nista prevzela v nadaljevanju šolanja na
tej šoli ne bosta mogla več koristiti možnosti različnih financiranj iz ŠS.
Glede na dober odziv staršev, bomo s tako prakso nadaljevali.
SKLEP: Odbor ŠS je s sklepom, da se delovni zvezki subvencionirajo samo na podlagi
prošnje staršev, ki s tem zagotavljajo prevzem le teh, začel dobro prakso in bo s tem
nadaljeval.

Ad 6.) Zahvale in prošnje za sponzorje
Člani odbora ŠS bomo v oktobru 2016 pripravili zahvale za naslednje sponzorje, ki so v
lanskem leto prispevali sredstva za ŠS: Stanovanjsko podjetje Ravne (bivši Meting); Sumida
Blejska Dobrava; 3BM; Danu Filantropija in Mercator Jesenice. Obenem bomo ponovno
poslali prošnje okrog 100 podjetjem za prispevke v letošnjem šolskem letu.
SKLEP: Člani odbora ŠS bomo v oktobru poslali zahvale zdajšnjim sponzorjem in nove
prošnje za to šolsko leto.
Ad 7.) Poročilo za šolsko leto 2015/2016
Finančno poročilo za šolsko leto 2015/2016 je izdelala računovodkinja gospa Irena Reškovac
in se v celoti nahaja v prilogi.
Iz šolskega leta 2014/2015 se je v šolsko leto 2015/2016 preneslo 4.312,82 EUR. Prihodki v
šolskem leto 2015/2016 so znašali 13.272,06 EUR. Skupaj je bilo torej prihodkov v šolskem
letu 2015/2016 17.584,88 EUR.
Porabljenih sredstev se je nabralo do 2.9.2916 za 12.716,55 EUR. Torej je bilo stanje na
računu ŠS na dan 2.9 2016 4.868,33 EUR.
SKLEP: Šolsko leto 2016/2017 smo z dnem 2.9.2016 začeli z 4.868,33 EUR na računu ŠS.

Ad 8.) Razno
Člani ŠS smo sklenili, da se ponovno sestanemo sredi novembra, ko bomo dorekli zadeve
okrog Novoletnega bazarja in potrdili morebitne korespondenčne sklepe.
SKLEP: ŠS se bo sestal ponovno v sredini novembra 2016.

Sestanek vodil: MANE MLAKAR
Zapisala: NIVES REGEIS

