ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice

ZAPISNIK 20. SESTANKA UO ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, 22. 5. 2013 ob 17.30 uri,
sestali na 20. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika s prejšnje seje
Poročilo akcije Zbiranja starega papirja
Obravnava prejetih prošenj
Razno

Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Andreja Thaler
Odsotna: Mateja Kunšič
Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika s prejšnje seje
SKLEP: Zapisnik 19. Sestanka UO Šolskega sklada se sprejme brez pripomb
Ad 1.1) V času od 19. 2. 2013 do 22. 5. 2013 se je UO sestal na 2 dopisnih
sejah.
AD 1.1.1.) Dopisna seja dne 3. 4. 2013
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Andreja Thaler
Odsotna: Mateja Kunšič
Obravnavali smo prošnjo (v prilogi zapisnika) razredničark 7 razredov za
subvencioniranje strokovne ekskurzije po avstrijski Koroški. Razredničarke zaradi
visokih stroškov vstopnin prosijo za pokritje polovice stroškov vstopnine, to je 5 EUR
na učenca. Predviden strošek bi tako znašal 300 EUR.
SKLEP: Na podlagi vloge razredničark se je UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega
sklada za delno kritje stroškov vstopnin nameni 300 EUR učencem 7. razredov.
Ad 1.1.2.) Dopisna seja dne 22. 4. 2013
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Andreja Thaler,
Mateja Kunšič
Obravnavali smo prošnjo staršev (v prilogi zapisnika) za sofinanciranje šole v naravi
in sicer za enega učenca 6. razreda. Predviden strošek šole v naravi za 6 razrede je
100 EUR.
Obravnavali smo tudi prošnjo učiteljice kemije ga. Danice Kikelj za sofinanciranje
prevoznih stroškov ekskurzije - ogled proizvodnje v podjetju Savatech v Kranju pri
izbirnem predmetu POK - Poskusi v kemiji. Predviden strošek prevoza znaša 150
EUR.
1

SKLEP: Na podlagi prošenje staršev je UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada,
zaradi socialno šibkega statusa družine v celoti financira šola v naravi v višini 100
EUR.
Na podlagi prošnje učiteljice kemije je UO sklenil, da se iz sredstev, namenjenih
nadarjenim učencem, sofinancira stroške prevoza za ekskurzijo pri izbirnem
predmetu POK - Poskusi v kemiji v višini 150 EUR.

Ad 2.) Poročilo akcije Zbiranja starega papirja
Mirica Lah je UO predstavila poročilo o akciji Zbiranja starega papirja. Spomladanska
akcija je bila uspešno izvedena v času od 9. – 10. 4. 2013.
V akciji je bilo zbranega 27.220 kg odpadnega papirja. Iz tega naslova je bil na račun
Šolskega sklada nakazan znesek 2.145,48 EUR.
UO Šolskega sklada je na 20. Sestanku obravnaval prošnjo razrednikov 9. razredov
(priloga zapisnika 17. Sestanka UO ŠS, z dne 4. 12. 2012), da bi znesek za papir,
katerega teža presega 5kg na učenca, izplačali za lažje pokritje organizacijskih
stroškov valete.
Na osnovi podatkov o zbranem papirju učencev 9 razredov, se iz zbranih sredstev
izplačajo naslednji zneski:
razred
9a
9b
9c
skupaj

Jesenska akcija 2012
104 EUR
52 EUR
195 EUR
351 EUR

Spomladanska akcija 2013
149,17 EUR
31,09 EUR
249,13 EUR
429,39 EUR

skupaj
253,17 EUR
83,09 EUR
444,13 EUR
780,39 EUR

Skupno je bilo 9 razredom iz sredstev Šolskega sklada, pridobljenih z zbiranjem
starega papirja, nakazano 780,39 EUR.

Ad 3.) Obravnava prošenj
UO Šolskega sklada je prejel prošnjo staršev (v prilogi zapisnika) za sofinanciranje
šole v naravi in sicer za eno učenko 6. razreda
Predviden strošek šole v naravi za 6. razred je 100 EUR.
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SKLEP: Na podlagi prošenje staršev je UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada,
zaradi socialno šibkega statusa družine, v celoti financira šola v naravi za:


eno učenko 6. razreda

Skupno je na 20. sestanku UO in na dopisnih sejah z dne 3. 4. in 23. 4. 2013 za
sofinanciranje šole v naravi odobril 200,00 EUR sredstev iz Šolskega sklada.
Člani UO Šolskega sklada smo se seznanili, da je šolska svetovalna služba pripravila
seznam učencev, ki bi bili upravičeni do sofinanciranja nakupa delovnih zvezkov.
Seznam smo pregledali člani UO in potrdili predlog, da otroci, ki v letu 2012/2013
niso prevzeli delovnih zvezkov , do le –teh v letu 2013/2014 niso upravičeni.
Dodatno smo se dogovorili, da seznam pregledajo učiteljice, ki učence poučujejo in
socialna delavka, ki so na podlagi temeljitega pregleda seznama šolske svetovalne
službe potrdile 31 otrok, dva učenca pa sta bila dodana na seznam na predlog
učiteljice.
razred
2
3
4
5
6
7
8
9
skupaj

Število
upravičencev
7
7
3
7
3
5
0
1
33

SKLEP: UO je sprejel sklep, da se 33 učencem po seznamu šolske svetovalne službe,
odobri sofinanciranje 50% vrednosti zneska nakupa delovnih zvezkov za
posameznega izbranega učenca. Dokončna cena posameznih zvezkov bo znana do
konca šolskega leta.
Otroci, ki so v letu 2012/2013 imeli zagotovljene subvencionirane delovne zvezke, a
jih niso prevzeli, v letu 2013/2014 do njih niso upravičeni.
Ad 4.) Razno
Ga. Mirica Lah je UO predstavila finančno stanje Šolskega sklada. Na dan 22. 5. 2013
je na računu sklada 14.609 EUR.
 UO Šolskega sklada se je seznanil (poročilo ge. Irene Reškovacračunovodkinje) z dokončno ceno ŠN za 3. razrede, ki znaša 134,63 EUR ter
ceno ŠN za 8. razred, ki znaša 89,00 EUR.
 Dokončni zneski ŠN za 6. in 2. razred zaenkrat še niso znani.
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 UO se je seznanil tudi s poročilom šolske svetovalne delavke, ga. Alenke
Robič, o porabi sredstev v višini 1000 EUR, ki jih je šolski sklad odobril na 18.
sestanku, za subvencioniranje šolske prehrane. Do subvencij iz sredstev
šolskega sklada so upravičeni otroci (na podlagi vloge staršev) ob izrednih
dogodkih ali razmerah, v katerih se znajde družina in upravičenost dokažejo,
in niso upravičeni do sredstev iz državnega proračuna.
 Do aprila 2013 je bilo za namen subvencioniranja šolske prehrane za otroke, ki
do subvencij niso upravičeni iz drugih naslovov, porabljenih 424,69 EUR.
-

Na 19. sestanku UO je bil podan predlog o zbiranju rabljenih šolskih
potrebščin (peresnic, šolskih torb,..), ki bi jih prodali, pridobljena finančna
sredstva pa bi Šolski sklad namenil nakupu potrebščin za otroke.

Predlog je bil spremenjen tako, da bi rabljene šolske potrebščine zbrali v šoli in jih
nato odstopili Centru za socialno delo Jesenice. Le-ta jih podari otrokom, ki jih
potrebujejo.
SKLEP: Za pomoč pri odstopu zbranih rabljenih šolskih potrebščin prosimo ravnatelja,
g. Kerštajna, da se z direktorico Centra za socialno delo Jesenice dogovori o izvedbi
prevzema potrebščin.
Učiteljici Mirica Lah in Tatjana Otovič se s knjižničarko dogovorita o hranjenju zbranih
potrebščin do odstopa na CSD.
UO pripravi obvestila staršem o akciji zbiranja in določi natančen termin zbiralne
akcije.

-

UO se je na 19. sestanku seznanil s potrebo po namestitvi klopi na hodnikih
razredne stopnje.

SKLEP: pričetek akcija namestitve klopi se prestavi na kasnejši termin
-

Mirica Lah je člane UO seznanila s predlogom učiteljic nižjih razredov, da bi
Šolski sklad financiral nakup projektorjev, ki bi omogočali podajanje snovi na
sodobnejši način. Cena projektorja z montažo in platnom je približno 800 EUR.

SKLEP: Upoštevajoč finančno stanje na računu Šolskega sklada, je UO sklenil, da
se za nakup projektorjev odobri 8.000 EUR.
-

-

Šolski sklad se financira s prostovoljnimi mesečnimi prispevki posameznikov/
staršev, posameznimi enkratnimi prispevki, velik del finančnih sredstev pa
pridobi z akcijo Zbiranja starega papirja. Zbrana finančna sredstva na računu
sklada se uporabljajo za različne projekte:
Namenjene vsem učencem šole (garderobne omarice, klopi, projektorji)
Nadarjenim učencem (tekmovanja, ekskurzije)
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-

Učencem iz socialno šibkih družin (nakup delovnih zvezkov, sofinanciranje
šole v naravi)
Veliko staršev se ne zaveda pomena zbiranja starega papirja in prispevka te akcije k
zbranim sredstvom sklada.
SKLEP: V sodelovanju z učiteljico Petro Horvat (odgovorno organizatorko akcije) se
na obvestilih o datumih poteka akcije zbiranja odpadnega papirja dodatno pojasni
delovanje sklada/namen zbiranja papirja in posledično pridobljenih sredstev.
Sestanek se je zaključil ob 18:45 uri.
Predsednica:
Doris Globočnik
Zapisala: Andreja Thaler
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