ŠOLSKI SKLAD
OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
Številka: 900-4/2016/5
Datum: 18.09.2017
ZAPISNIK 5. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne, 18.09.2017, sestali na 5. sestanku
in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Pregled poslovanja in finančnega stanja
Načrti za leto 2017/2018
Jesenska papirna akcija
Poročilo za Svet staršev
Dopolnitev pravilnika Šolskega sklada
Razno

Prisotni: Irena Dolar, Anita Kosem, Mane Mlakar, Lidija Klobučar, Tanja Bogataj in Nives
Regeis
Opravičeno odsotna: Vanja Legat (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.) Pregled poslovanja in finančnega stanja
Člani ŠS smo pregledali naše delo in finančno poslovanje v preteklem letu. Zaradi trenutnega
stanja (menjava računovodje) so podatki lahko v nekaterih postavkah v minimalnem odstotku
netočni. Polno letno poročilo bomo posredovali na Svetu staršev, ko bomo imeli vse podatke
za šolsko leto 2016/2017.
V preteklem šolskem leto se je iz ŠS financiralo:
- šole v naravi: 887,08 €
- regresirana prehrana: 728,14 €
- prevozi: 290,42 €

- vstopnine in predstave: 1.382,95 €
- material za tehnične dneve in delavnice: 780,42 €
- blazine za športno dvorano: 1.450,01 €
- 15 kom Atlas sveta: 445,79 €
- knjige Narkoman: 170,00 €
- globus z lučjo: 68,21 €
- delovni pripomočki za predmet Robotika: 995,52 €
- izlet za 10 najboljših učencev v papirni akciji: 310,00 €
- pomoč devetim razredom pri valeti: 655,77 €
- delovni zvezki za šolsko leto 2017/2018: 4.087,62 €
Iz trenutnih podatkov računovodstva je razvidno, da smo imeli 1.1.2017 na računu 8.405,22 €.
Do 31.8.2017 se je na račun steklo še za 8.634,04 prihodkov, torej skupaj 17.039,26 €.
Odhodkov je bilo za 11.144,77 €. Tako smo v novo šolsko leto prenesli 5.897,49 €.
SKLEP: Člani odbora ŠS smo se seznanili s finančnim stanjem na računu ŠS in
ugotovili, da je delo dobro zastavljeno in da bomo v tem duhu nadaljevali še naprej. Dne
31.8.2017 je bilo na računu ŠS 5.897,49 €.

Ad 3.) Načrti za leto 2017/2018
Glede na dobro prakso iz preteklega leta smo člani odbora ŠS sklenili, da z ustaljeno prakso
nadaljujemo.
Predvsem bi radi pridobili nekaj več sredstev s prodajo izdelkov na Novoletnem bazarju.
Ugotovili smo, da je bilo lani prodanih manj izdelkov in da je tudi manj ljudi obiskalo Bazar.
Zato smo se odločili, da bomo poskusili s popestritvijo ponudbe izdelkov na stojnicah, kar
bomo storili v dogovoru z učitelji tehničnega pouka in OPB. Radi bi, da bi bili izdelki kar
najbolj zanimivi, praktični in kvalitetno narejeni.
Obenem pa bi bilo potrebno vložiti več energije v promoviranje našega Bazarja, torej, da bi
zanj zvedelo čim več ljudi. Zato bomo s soglasjem vodstva šole stopili v kontakt z radiem
Triglav in Gorenjskim glasom, ki izdaja Jeseniške novice.
Hkrati bi lahko o Bazarju obvestili starše preko E Asistenta. Ob letošnji okrogli obletnici šole
bi lahko na vabilo dopisali tudi možnost nakupa drobnih darilc na Bazarju. Bazar in
obeležitev obletnice naše šole bosta namreč potekala v istem tednu. V času proslave bi lahko
stojnice v avli ponovno napolnili z našimi izdelki, kar bi ravno tako storili v dogovoru z
vodstvom šole.
Ob pregledu našega dela in kam se namenjajo sredstva, smo ugotovili, da se v vseh teh letih
delovanja ŠS še najmanj ali praktično nič finančnih sredstev namenja za nadarjene. Zato bi se
mogoče v prihodnje lahko kaj več naredilo na tem področju. Zato pozivamo pristojne, ki
delajo z nadarjenimi učenci, naj pregledajo svoje načrte za delo in z veseljem bomo
obravnavali dobljene prošnje za sredstva, ki bi nadarjenim omogočila napredek.

SKLEP: Člani SŠ smo se odločili, da z ustaljeno prakso nadaljujemo z nekaj
izboljšavami. Narediti bomo poskusili več za prepoznavnost Novoletnega Bazarja, ki

prinaša sredstva v ŠS. Obenem pa bi radi, da se tudi na področju dela z nadarjenimi
stvari spremenijo v večjo korist učencev.

Ad 4.) Jesenska papirna akcija
Letošnja jesenska papirna akcija bo na naši šoli potekala v torek, 10.10.2016, od 7h do 19h in
v sredo, 11.10.2016, od 6h do18h. Takrat bo tudi delno spremenjen režim vožnje pred šolo.
Dovoz v šolo bo cel dan odprt, izvoz iz šolskega dvorišča pa bo po klančini na drugi strani.
Tako bo omogočen krožni promet, da ne bo prihajalo do zastojev.
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, v pomoč bodo dežurali tudi učenci devetih razredov.
Namen zbiralne akcije starega papirja je izboljševati pogoje bivanja vseh na naši šoli in
pomagati socialno šibkim učencem.
SKLEP: Papirna akcija se bo odvijala 10. in 11. oktobra pred našo šolo. Starši, ki bodo
pripeljali papir naj bodo pozorni na spremenjen vozni režim, da ne bo zastojev. Vsak
učenec mora prinesti vsaj 5 kg papirja, na kar bo vezana tudi kakršna koli prošnja za
subvencije učencem iz ŠS.

Ad 5.) Poročilo za svet staršev
Člani smo se seznanili z delnim finančnim poročilom za šolsko leto 2016/2017 in stanjem na
računu, ki je dne 31.8.2017 znašal 5.897,49 €. Zaradi odhoda naše bivše računovodkinje
gospe Irene Reškovac v pokoj in s prihodom nove gospe Vanje Legat, bomo polno poročilo o
delovanju in porabi sredstev ŠS dobili do sestanka SS. Ob tej priložnosti bi se radi člani
odbora ŠS zahvalili gospe Reškovac za korektno in prizadevno delo, gospe Legat pa bi
zaželeli, da bi se hitro navadila na novo delovno mesto in da bomo še naprej tako dobro
sodelovali kot doslej.
SKLEP: Člani smo se seznanili s stanjem sredstev na računu ŠS, ki so dne, 31. 8. 2017
znašala, 5.897,49 €. Polno poročilo za šolsko leto 2017/2018 bomo zaradi okoliščin
predstavili na SS.

Ad 6.) Dopolnitev pravilnika Šolskega sklada
Člani odbora smo se soglasno odločili, da je nujno potrebna dopolnitev pravilnika ŠS o
koriščenju sredstev ŠS v socialne namene. In sicer je potrebno ob prošnjah, ki nam jih
posredujejo starši obvezno priložiti aktualno Odločbo za otroški dodatek pristojnega Centra
za socialno delo. Brez te odločbe se prošnje ne bo obravnavalo. Ker je to povsod stalnica, ki

je vpisana tudi v pravilnik Šolskega sklada, predlagamo da se naš pravilnik dopolni v 24.
točki z naslednjim besedilom:
Starši, ki oddajo prošnjo za koriščenje sredstev iz ŠS v socialne namene, morajo le tej priložiti
kopijo aktualne Odločbe za otroški dodatek pristojnega Centra za socialno delo. Brez te se
prošnja ne obravnava.
SKLEP: Člani odbora ŠS predlagamo dopolnitev 24. točke pravilnika ŠS, kjer naj bo
zapisana zahteva po Odločbi za otroški dodatek za socialne transferje.

Ad 7.) Razno
Člani odbora smo se seznanili s podatki o nakupu in prevzemu delovnih zvezkov v letošnjem
šolskem letu. Prošnje za subvencionirane delovne zvezke je oddalo 64 otrok. Od tega jih pet
naročenega ni prevzelo. Kot imamo sedaj že ustaljeno prakso, se vsaka nadaljnja prošnja
učencev, ki niso prevzeli delovnih zvezkov kljub prošnji, ki so jo sami oddali, v času
njihovega šolanja na naši šoli, avtomatično zavrne. Za nakup delovnih zvezkov je letos ŠS
namenil 4.087,62 €.
SKLEP: Člani odbora smo se seznanili kolikšna sredstva smo porabili ob koncu
lanskega šolskega leta za nakup delovnih zvezkov in s podatki, koliko otrok ni prevzelo
naročenih delovnih zvezkov.

Sestanek vodil: MANE MLAKAR

Zapisala: NIVES REGEIS

