ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
Številka: 900-4/2016/2
Datum: 17.11.2016
ZAPISNIK 2.SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 17.11.2016 sestali na 2. sestanku
in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Obravnava novo prispelih
Potrditev sklepa korespondenčnega sestanka
Pregled finančnega stanja
Novoletni Bazar
Razno

Prisotni: Mane Mlakar, Irena Dolar, Anita Kosem, Lidija Klobučar, Alenka Robič (socialna
delavka) in Nives Regeis
Opravičeno odsotna: Irena Reškovac (računovodkinja),

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.) Obravnava novo prispelih prošenj
Gospa Alenka Robič, socialna delavka, nas je seznanila z dejstvom, da so sredstva, ki jih šola
pridobi iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, namenjena plavalni šoli v naravi za
5. razrede v celoti pokrila deset prošenj za subvencioniranje le te. Člani smo se strinjali, da bo
ostale štiri prošnje subvencioniral šolski sklad, od tega eno le v 5%. Skupni znesek sredstev
ŠS, ki bo šel v namen za to šolo v naravi je 436,12 €.
Kot vsako leto, smo tudi letos odobrili prošnjo učiteljic, ki vodijo MDO za polovično
subvencioniranje kotizacije učencem pri udeležbi ŠKL MDO.
SKLEP: Člani odbora ŠS smo v celoti odobrili vse prispele prošnje.

Ad 3.) Potrditev sklepa korespondenčnega sestanka
Člani odbora ŠS smo korespondenčno odobrili in danes potrdili:
- prošnjo razredničark 9.razredov za sofinanciranje ogleda ginekološke ambulante v znesku
150€;
- prošnjo profesoric tehnike in tehnologije za nakup materiala, ki se potrebuje za izdelavo
izdelkov za Novoletni bazar;
- prošnjo učenke 7.A razreda za subvencijo kosil;
- prošnjo učenke 8.A razreda za subvencijo kosil in šole v naravi.
SKLEP: Člani SŠ smo korespondenčno odobrili in danes potrdili prošnje aktiva MDO
za sofinanciranje kotizacije na ŠKL MDO, prošnjo za pomoč pri nakup materiala za
izdelke za Novoletni bazar ter prošnjo dveh učenk za subvencijo kosil in šole naravi.

Ad 4.) Pregled finančnega stanja
Na začetku letošnjega šolskega leta 2016/17 smo imeli na račun sklada 4,868,33€. Z jesensko
papirno akcijo smo pridobili 2.954,96€. Dokončno so se poplačali delovni zvezki, za katere je
ŠS v celoti prispeval 4,504,22€. Ker se je letošnji sistem subvencioniranja delovnih zvezkov
obnesel daleč najbolje od vseh let prej in so bili tudi starši zadovoljni, bomo tako prakso
obdržali tudi vnaprej. Letos zgolj dva učenca od 70. nista prevzela delovnih zvezkov.
Na dan 11.11.2016 je bilo na računu sklada 7.616,31€ sredstev.
SKLEP: Člani smo se seznanili z potekom jesenske papirne akcije in s sredstvi, ki so na
računu ŠS.

Ad 5.) Novoletni bazar
Kot vsak leto, bo tudi letos na naši šoli potekal novoletni bazar in sicer v torek 13.12.2016 v
avli šole. Člani smo se dogovorili, kako in na kakšen način bomo sodelovali pri pripravi
bazarja. Letos bomo z samim bazarjem začeli že v dopoldanskem času, ker takrat starši hodijo
po otroke in obstaja možnost večje prodaje izdelkov.
SKLEP: Odbor ŠS se je dogovoril kako in na kakšen način bomo letos izpeljali
Novoletni bazar.

Ad 6.) Razno
Člani ŠS smo sklenili, da bomo pri korespondenčnih sejah bolj pozorni na varnost osebnih
podatkov in če bo nujno potrebno se bomo za specifične primere dogovarjali na sestankih ali
po telefonu.
Zaradi bolezni je svoje mesto člana ŠS nepričakovano zapustila Jasmina Kujačić. Za njeno
sodelovanje se ji člani odbora najlepše zahvaljujemo in ji želimo čimprejšnje okrevanje.
Upamo, da bo njeno mesto čim prej prevzel nov član.

SKLEP: ŠS bo v prihodnje še bolj pozoren na varstvo osebnih podatkov. Bivši članici
Jasmini Kujačić se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.

Sestanek vodil: MANE MLAKAR

Zapisala: NIVES REGEIS

