ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
Številka: 900-4/2016/7
Datum: 03. 04. 2018
ZAPISNIK 7. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 03. 04. 2018 sestali na 7. sestanku
in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Pregled korespondence in novo prispelih prošenj
Delovni zvezki za šolsko leto 2018/2019
Pregled finančnega stanja
Navedba vsakoletnih odhodkov ŠS
Pomladanska papirna akcija
Razno

Prisotni: Mane Mlakar, Irena Dolar, Anita Kosem, Lidija Klobučar, Alenka Robič (socialna
delavka) in Nives Regeis
Opravičeno odsotna: Vanja Legat (računovodkinja), Tanja Bogataj.
Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Prisotni člani ŠS smo se imeli namen seznaniti z zapisnikom prejšnjega sestanka, ki je bil
07.12.2017 in ga potrditi. Vendar smo ugotovili, da zapisnik sploh še ni bil poslan v odobritev
članom. Žal je prišlo do neljube napake s stani zapisnikarice. Dogovorili smo se, da se zapisnik
še isti dan razpošlje in korespondenčno potrdi, kar se je tudi zgodilo.
SKLEP: Prisotni člani smo se zaradi napake zapisnikarice korespondenčno seznanili z
zapisnikom prejšnjega sestanka in ga tudi potrdili.
Ad 2.) Pregled korespondence in novo prispelih prošenj
Člani odbora smo od prejšnjega sestanka do danes obravnavali petnajst prošenj staršev in
učiteljev.
Prispele prošnje:
- deset prošenj za sofinanciranje šole v naravi za šesti razred, ki bi morale biti financirane
s strani donacije Rotary Cluba, kot vsako leto. Žal te donacije letošnje šolsko leto nismo
prejeli, zato je desetim učencem šolski sklad sofinanciral ŠVN v višini 25 €;
- v celoti smo še financirali eno ŠVN za 2 .razred in tri za 8. razred;

-

-

kot vsako leto smo tudi letos v celoti pokrili strošek obiska ginekološke ambulante za
devete razrede in polovično kotizacijo za tekmo ŠKL MDO (med dvema ognjema) v
Sežani
polovično smo sofinancirali naravoslovni dan – astronomija za učence osmih razredov;
v dogovoru z vodstvom šole smo letos polovično sofinancirali športni dan učencem 6.
razredov. Namen ŠS sicer ni financiranje šolskih dni. Ampak, ker se je s tem šolskim
letom ponovno uvedel ogled skokov v Planici za eno generacijo učencev (6.razred) in
bo to sedaj potekalo vsako leto, smo se strinjali, da polovično krijemo ta strošek za
učence 6. razredov.

SKLEP: Člani odbora ŠS smo odobrili vse prispele prošnje staršev in učiteljev.
Ad 3.) Delovni zvezki za šolsko leto 2018 / 2019
Kot že tri leta zapored, smo se tudi letos odločili, da v maju prejmejo starši (ki po višini
dohodkov padejo v prvi in drugi plačilni razred ali imajo na šoli dva ali več otrok) dopis. V
njem jih bomo obvestili, da imajo pravico oddati prošnjo, na podlagi katere lahko dobijo
subvencionirane delovne zvezke za prihodnje šolsko leto. Ponovno opozarjamo, da mora
prošnji obvezno biti dodana odločba CSD, iz katere je razviden % mesečnega neto dohodka na
družinskega člana. Prošenj ne obravnavamo tistim učencem, ki v preteklosti niso prevzeli
delovnih zvezkov, čeprav so za njih zaprosili in tisti, ki na papirno akcijo niso prinesli 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 izkazala za zelo uspešno.
Ad 4.) Pregled finančnega stanja
Dne 03. 04. 2018 smo na računu ŠS imeli 9.636,68 €.
Od 01. 09. 018 do 03. 04. 2018 smo na račun prejeli sredstva od jesenske papirne akcije
2.962,26 €, bazarja 424,00 €, prispevki staršev 4.940,18 € in donacije Sumide 150 €, Enos 150
€, založba Maks Viktor v imenu dr. Ahmeda Pašiča 200 € in kovinske noge za vitrine verižnega
eksperimenta od podjetja KOV.
V tem času smo financirali: grafični zaslon Huion 675,53 €, Pro-comp 3D tiskalnik in material
1.322,00 €, nastop pesnika Lainščka polovično 150,00 €, izdelava vitrin za verižni eksperiment
1.548,90 €, prevoz za knjižničarski krožek na sejem v Ljubljano 121,80 €, astronomski večer
polovično 255,00 €, polovična kotizacija za MDO 220,00 €, Planica 6.razred polovično 280,00
€, ŠVN Radenci (10 učencev po 25 € na enega in trije v celoti) 590,00 €, obisk ginekološke
ambulante 150,00 €).
SKLEP: Člani smo se seznanili z prihodki in odhodki v letošnjem šolskem letu in z
zadnjim stanjem sredstev na računu ŠS, ki znaša 9.636,68 €.

Ad 5.) Navedba vsakoletnih odhodkov ŠS

Zdajšnji člani ŠS letošnje šolsko leto zaključujemo svoj štiriletni mandat. V tem času smo pri
svojem delu ugotovili, da so določeni odhodki, ki so postali vsakoletna stalnica in se nam zdi
prav, da tako ostane tudi naprej. Zato smo za naše zanamce pripravili seznam teh odhodkov. Ti
so:
- polovično financiranje kotizacije MDO (med dvema ognjema);
- prevoz na sejem v Ljubljani za knjižničarski krožek;
- polovično financiranje obiska pesnika ali pisatelja na kulturni dan v naši šoli;
- obisk ginekološke ambulante za 9.razrede;
- financirane majic za devete razrede (max. do 600€);
- cvetje za valeto (do nekje 150€)
- polovično financiranje obiska Planice za 6.razrede
- financiranje delovnih zvezkov za učence v prvih dveh dohodkovnih razredih (do 30%
neto mesečnega dohodka na družinskega člana – obvezna odločba o otroškem dodatku
od CSD) in za družine, ki imajo dva ali več otrok v naši šoli. Financira se delovne zvezke
samo na podlagi prošnje, ki jo morajo vložiti starši po prejetju predhodnega dopisa s
strani šole.
SKLEP: Odbor ŠS je sestavil seznam letnih odhodkov, ki so vsakoletna stalnica.

Ad 6.) Pomladanska papirna akcija
Pomladanska papirna akcija bo potekala v torek 10. 4. 2018 od 7 h -19 h in v sredo 11. 4. 2018
od 6 h -18 h. Kot vedno doslej velja, da mora vsak učenec prinesti vsaj 5 kg papirja. V
nasprotnem primeru, bo ob morebitni prošnji naslovljeni na ŠS zavrnjen. 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.

AD 7.) Razno
Med šolskim letom večkrat potrebujemo finančno poročilo za ŠS ali kakšne druge podatke od
računovodstva. Zato da na podatke ne čakamo predolgo oziroma da jih dobimo pravočasno,
smo se z računovodstvom dogovorili, da se za poročilo zaprosi med 8. in 22. dnem v mesecu.
Takrat lahko računovodstvo za nas naredi poročilo v miru in transparentno.
SKLEP: Člani ŠS smo seznanjeni, da se za finančno poročilo zaprosi med 8. in 22. dnem
v mesecu.

Sestanek vodil: MANE MLAKAR

Zapisala: NIVES REGEIS

