ŠOLSKI SKLAD OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
Ulica Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice

Zapisnik 21. sestanka UO Šolskega sklada
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, dne 1.10.2013 ob 17.00 uri, sestali
na 21. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Pregled finančnih sredstev
2. Predlogi Sveta staršev
3. Plan dela v šolskem letu 2013/2014
4. Obravnava prejetih prošenj
5. Razno
Prisotni: Mirica Lah, Tatjana Otovič, Doris Globočnik, Mateja Kunšič, Andreja Thaler
Odsotni: Mateja Brelih, Irena Reškovac
Ad 1.) Pregled finančnih sredstev
Finančno poročilo, specifikacijo porabljenih sredstev in podatke o prihodkih šolskega
sklada v letih 2011 -2013 je pripravila računovodkinja Irena Reškovac, dodatna
pojasnila posameznih postavk porabljenih sredstev pa je predstavila Mirica Lah.
Finančno poročilo za leto 2013:
Prenos sredstev iz leta 2012
Zbrana sredstva v letu 2013 (do 30. 9. 2013)
Skupaj
Porabljeno v letu 2013
Stanje sredstev na dan 30. 9. 2013

9.296,01 EUR
7.211,93 EUR
16.507,94 EUR
15.038,81 EUR
1.469,13 EUR

Specifikacija porabljenih sredstev v letu 2013:
Ekskurzija po Koroški (7. razred)
Nakup svinčnikov (dodatna bralna značka 2.
razred)
Pogostitev gledališkega krožka
Prevoz Jesenice Kranj (nadarjeni učenci)
Izplačilo učencem 9 razredov za zbrani papir
Subvencioniranje šole v naravi
Nakup učbenikov in delovnih zvezkov
Nakup dodatne opreme za 1. razrede (klopi,
omare, predalčniki)
Nakup in montaža projektorjev
Subvencioniranje malic in kosil
Skupaj izplačila

330,00 EUR
34,02 EUR
97,20
145,12
780,39
1.203,02
847,91
2.952,40

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

7.648,86 EUR
999,89 EUR
15.038,81 EUR

Ga. Mirica Lah je tako dodatno pojasnila porabo naslednjih sredstev:
 Nakup dodatne opreme (klopi, omar in predalčnikov) za 1. razrede je bilo potrebno
izvesti zelo hitro, saj se je izkazalo, da se je v letu 2013/2014 število prvošolškov
precej povečalo in je bilo potrebno zagotoviti dodatne omarice za oblačila ter
predalčnike v razredih.
 S projektorji je opremljenih 9 razredov. Izbrani so bili razredi, kjer je že veliko
šolskega gradiva pripravljenega v obliki, primerni za predvajanje s projektorjem.


O pravici do subvencioniranja nakupa delovnih zvezkov in učbenikov so bili izbrani oz.
upravičeni starši obveščeni z dopisom, ki so ga domov prinesli otroci. Kljub temu, se
je tudi letos izkazalo, da nekateri upravičenci niso sporočili, da subvencioniranih
delovnih zvezkov ne želijo in jih tudi niso prevzeli. Takih otrok je 5 iz različnih
razredov. Delovni zvezki ostanejo shranjeni do naslednjega šolskega leta, ko bodo
namenjeni drugim upravičencem. Pri nabavi, izdaji ter hranjenju delovnih zvezkov
najbolj sodeluje knjižničarka Barbara Udrih. UO Šolskega sklada se ji zahvaljuje za
ves trud in sodelovanje.

V začetku šolskega leta 2012/2013 je UO ŠS sprejel sklep, da se sredstva zbrana na računu
ŠS porabijo:
10% zbranih sredstev za aktivnosti nadarjenih učencev - dejansko porabljeno 4,03%
10% zbranih sredstev za socialno ogrožene – dejansko porabljeno 14,65%
1200 EUR rezerviranih za delovne zvezke in učbenike – dejansko porabljeno 847,91 EUR.
Večino sredstev (70,49%) je bilo namenjenih nakupu nadstandardnih šolskih pripomočkov
(projektorjev) in opreme za prve razrede.
Prihodki šolskega sklada v letih 2011-2013:
Vplačila staršev
Papirne akcije
Prodaja novoletnih
izdelkov
Donacije

čestitk

in

2011
8.233,37 EUR
6.139,33 EUR
767,20 EUR

2012
7.912,89 EUR
5.515,64 EUR
773,33 EUR

2013 (do 30. 9. 2013)
4.401,45 EUR
2.145,48 EUR

337,45 EUR

737,30 EUR

1.355,60 EUR

Donacije v letih 2012 in 2013 so bile namenjene izključno za regresiranje prehrane socialno
ogroženim učencem in so bile tudi v celoti porabljene.
Mesečni priliv sredstev v šolski sklad je okoli 600 EUR. Podatek, koliko staršev bo v šolskem
letu 2013/2014 doniralo v šolski sklad še ni znan.
V letu 2012 je v šolski sklad vplačevalo 237 staršev Iz tabele je razvidno, da so se vplačila
staršev v letu 2012 zmanjšala. Na zmanjšanje vplačil staršev v letu 2013 kažejo tudi podatki
o zbranih sredstvih do konca septembra 2013.
Zmanjšujejo se tudi sredstva, ki jih dobimo z zbiranjem odpadnega papirja.

Ad 2.) Predlogi Sveta staršev
Predsednica UO Šolskega sklada, Doris Globočnik je bila vabljena na 4. Sestanek Sveta
staršev, dne 4. 6. 2013, kjer je predstavila delovanje šolskega sklada. Predstavniki staršev v
svetu staršev so podali določene predloge k delovanju šolskega sklada:
 Subvencioniranje delovnih zvezkov naj se spremeni tako, da bi starši, ki želijo prejeti
subvencionirane delovne zvezke, podali šolskemu skladu prošnjo za subvencioniranje
 Zahtevana količina zbranega odpadnega papirja, naj bi se povečala iz 5kg na učenca
na 10-15kg
 Predstavnike staršev v svetu staršev je zanimalo tudi, koliko v Šolski sklad prispevajo
starši in ali se višina prispevkov zmanjšuje/povečuje.
 Nadalje je Svet staršev podal predlog, da bi iz sredstev šolskega sklada prispevali
sredstva za plačilo dodatnih ur strokovnih delavk šole, ki bi izvajale delavnice oz.
projekte s področja socialnih mrež, odnosov. Omenjene delavnice so se izkazale kot
uspešne v posameznih razredih.
SKLEP: UO Šolskega sklada je na podlagi vprašanj in pobud Sveta staršev sprejel naslednje
sklepe:
 Starši, ki bodo želeli uveljavljati subvencionirane delovne zvezke in učbenike, bodo
morali junija 2014 na Šolski sklad podati vlogo za subvencijo. V mesecu juniju bo
namreč znano, katere delovne zvezke in učbenike bodo otroci potrebovali naslednje
šolsko leto ter njihova cena. Na podlagi prošenj staršev in mnenja strokovnih služb
šole, bo Šolski sklad sprejel odločitev o pravici do subvencije.
 Zahtevana količina zbranega papirja trenutno še ostaja 5kg. Sodelovanje učencev v
papirni akciji ostaja moralna dolžnost posameznika. UO bo v pridobil podatke o številu
učencev, ki papirja ne zbirajo ter poiskal dodatne oblike motivacije in obveščanja
učencev.
 Podatki o gibanju višine zbranih sredstev v letih 2011 do 30.9.2013 so predstavljeni v
1. točki tega zapisnika.
 UO Šolskega sklada se strinja s plačilom dodatnih ur strokovnih delavk šole, kadar bo
šola ugotovila potrebo po izvajanju delavnic s področja odnosov in socialnih mrež in
bo šola podala predlog oz. prošnjo za plačilo dodatnih ur.
Ad 3.) Plan dela Šolskega sklada v šolskem letu 2013/2014
1. Zbiranje odpadnega papirja
Papirni akciji bosta organizirani dvakrat – jeseni in spomladi. Prva jesenska akcija poteka 8.
10. in 9. 10. 2013.
 Na plakatih za jesensko akcijo so bila že dodana obvestila oz. pojasnila o namenih
zbiranja papirja in uporabe tako pridobljenih sredstev. Dodatno bo UO pridobil
podatke o številu učencev, ki papirja ne zbirajo ter poiskal dodatne oblike motivacije
in obveščanja učencev.
2. Novoletni bazar oz. prodajna razstava izdelkov
Drugi torek v decembru, 10. 12. 2013, bo organiziran novoletni bazar oz. prodajna razstava
izdelkov, ki jih učenci izdelujejo na dveh tehniških dnevih.

SKLEP
Izvedba zadnjega tehniškega dneva je predvidena v četrtek, 5. 12. 2013. Ta dan se UO
Šolskega sklada sestane predvidoma ob 17 uri, zaradi pregleda izdelkov, določitve njihovih
cen in dogovora o nadaljnjih dolžnostih in sodelovanju članov UO na prodajni razstavi.
3. Tekoče delovanje sklada
Sklad bo tudi v šolskem letu 2013/14 sredstva namenil za različna področja:
10% zbranih sredstev za aktivnosti nadarjenih učencev
10% zbranih sredstev za socialno ogrožene
1200 EUR rezerviranih za delovne zvezke in učbenike.
Za nakupe nadstandardne opreme sklad trenutno ne razpolaga z večjimi finančnimi sredstvi,
zato bo zbiral predloge za potrebne investicije in opredelil njihovo prioriteto, upoštevajoč
mnenja in priporočila predlagateljev, ter nato pripravil finančni plan za realizacijo nakupa. V
kolikor bodo stroški nakupov visoki, bo pripravil večletni načrt zbiranja sredstev.

Ad 4.) Obravnava prejetih prošenj
1. Razredniki 9. razredov so na UO naslovili prošnjo (v prilogi), da bi znesek za papir,
katerega teža presega 5 kg na učenca, izplačali za lažje pokritje organizacijskih
stroškov valete.
SKLEP: Upravni odbor je soglasno sprejel sklep, da se ugodi prošnji učencev 9. razredov.
Znesek prihodka od zbranega odpadnega papirja, ki presega 5kg na učenca 9. razredov, se
izplača za pokritje organizacijskih stroškov valete.

2. UO je prejel tri prošnje ( v prilogi) za pomoč pri sofinanciranju nakupa matematičnega
učbenika za 4. razred. Ob prejemu učbenikov se je namreč izkazalo, da gre za delovni
zvezek in da ga morajo starši kupiti sami.
SKLEP: Upravni odbor je sprejel sklep, da se iz sredstev Šolskega sklada sofinancira nakup
treh učbenikov za tri učence 4 . razreda.
Sestanek se je zaključil ob 18:30 uri.
Zapisala:
Andreja Thaler

Predsednica UO
Doris Globočnik

