ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
Številka: 900-4/2017/3
Datum: 14.03.2017
ZAPISNIK 3. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 14.03.2017 sestali na 3. sestanku
in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Obravnava novo prispelih prošenj
Delovni zvezki za prihodnje šolsko leto
Pregled finančnega stanja
Logotipi donatorjev in spletna stran
Pomladanska papirna akcija

Prisotni: Mane Mlakar, Irena Dolar, Anita Kosem, Lidija Klobučar, Tanja Bogataj, 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:
- s prihodom novega učenca v 2. razred. Zaradi hude socialne stiske mu bo v tem šolskem letu
ŠS financiral šolo v naravi, v znesku 80€, šolske potrebščine v znesku okrog 30 € in delovne
zvezke v znesku 53,70 €.
- za 2. razred smo še odobrili sredstva za ŠVN za sestri v znesku 160 €, glede na socialni
položaj družine.
- odobrena je bila tudi prošnja za delno sofinanciranje delavnice v okviru tehniškega dne v
znesku 61€, kjer otroci izdelujejo lesene pručke.
- za drugi razred smo odobrili polovično financiranje obiska šolskega muzeja v Ljubljani.
Znesek bo znan naknadno.

SKLEP: Člani odbora ŠS smo v celoti odobrili vse prispele prošnje staršev in učiteljev.

Ad 3.) Delovni zvezki za šolsko leto 2017/2018
V lanskem šolskem letu smo se odločili, da v maju prejmejo starši, ki po višini dohodkov
spadajo v prvi in drugi plačilni razred ali imajo na šoli dva ali več otrok, dopis. V njem jih
obvestimo, da imajo pravico oddati do določenega datuma v juniju prošnjo, na podlagi katere
lahko dobijo subvencionirane delovne zvezke za prihodnje šolsko leto. Izvzeti so tisti otroci,
ki v preteklost niso prevzeli delovnih zvezkov in tisti, ki na papirno akcijo ne prinesejo vsaj 5
kg papirja. Ker se je tak princip do sedaj pokazal za najboljšega, bomo z njim nadaljevali tudi
v tem letu.
SKLEP: Člani SŠ smo se odločili nadaljevati z lanskoletno prakso subvencioniranja
delovnih zvezkov, ker se je izkazal za zelo uspešno.

Ad 4.) Pregled finančnega stanja
Dne 28. 2. 2017 je bilo na računu ŠS 9.288,63€ sredstev. Iz lanskega leta smo prenesli
4.738,73€ sredstev. Od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2017 je bilo prihodkov 7.714,12€, torej skupaj
12.452,85€. Odhodki, med katere sodijo regresirana prehrana, ŠVN, material za OPB,
predstava Kulak, prevoz na knjižni sejem, ogled ginekološke ambulante, kotizacija za MDO,
nakup didaktičnih učil, delovni zvezki in kino predstave, znašajo v tem obdobju 3.164,22€.
Starši mesečno povprečno prispevajo 723€. Od sponzorjev smo letos prejeli 420€. Le ti so
KOV Jesenice, SUMIDA Blejska Dobrava, Zobozdravstvo Kokošinek Branko in Presterel
Robert.
SKLEP: Člani smo se seznanili s stanjen sredstev na računu ŠS.

Ad 5.) Logotipi donatorjev in spletna stran
Člani ŠS smo se dogovorili, da pridobimo logotipe sponzorjev in jih posredujemo naprej za
objavo na spletni strani šole.
SKLEP: Odbor ŠS se je dogovoril kako in na kakšen način bomo pridobili logotipe
sponzorjev za šolsko spletno stran.

Ad 6.) Pomladanska papirna akcija
Pomladanska papirna akcija bo potekala v torek 11. 4. 2017 od 7h -19h in v sredo 12. 4. 2017
od 6h -18h. Kot vedno doslej velja, da mora vsak učenec prinesti vsaj 5 kg papirja. V

nasprotnem primeru, bo morebitna prošnja naslovljena na ŠS, zavrnjena. Dogovorili smo se
tudi za sodelovanje članov na sami papirni akciji.
SKLEP: Člani ŠS smo se seznanili z datumom pomladanske papirne akcije in se
dogovorili o sodelovanju na njej.
Sestanek vodil: MANE MLAKAR

Zapisala: NIVES REGEIS

