ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
Cesta Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
ZAPISNIK 32. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 08.09. 2015 sestali na 32.
sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
2. Seznanitev z zakonskimi spremembami na področju subvencioniranja šolske prehrane
3. Seznanitev in obravnava podeljevanja subvencioniranih delovnih zvezkov za letošnje
šolsko leto 2015/2016
4. Prenova obrazca za donacije staršev v ŠS, izbira morebitnih zunanjih donatorjev za ŠS
in sestava prošnje za le te
5. Priprava na papirno akcijo v oktobru 2015
6. Razno
Prisotni: Anita Kosem, Mane Mlakar, Elida Maličbegovič, Irena Dolar, Jasmina Kujačič,
Alenka Robič (socialna delavka) in Nives Regeis
Opravičeno odsotna: Irena Reškovac (računovodkinja)
Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Vsi člani ŠS smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in ga v celoti potrdili.
SKLEP: Vsi člani smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in se z njim
strinjamo.
Ad 2.) Seznanitev z zakonskimi spremembami na področju subvencioniranja šolske
prehrane za leto 2015/2016
Socialna delavka ga. Alenka Robič nas je seznanila z zakonskimi spremembami na področju
subvencioniranja šolske prehrane s strani države, ki bodo stopile v veljavo s 01.01.2016.
Subvencioniranje malic se ne spreminja, medtem ko so za subvencioniranje kosil sledeče
spremembe:
- za 1. dohodninski razred: znesek, ki znaša do 18% neto povprečne mesečne plače vseh
zaposlenih v RS na družinskega člana: 100% subvencija
- za 2. dohodninski razred: znesek, ki znaša do 30% neto povprečne mesečne plače vseh
zaposlenih v RS na družinskega člana: 70% subvencija
- za 3. dohodninski razred: znesek, ki znaša do 36% neto povprečne mesečne plače vseh
zaposlenih v RS na družinskega člana: 40% subvencija
To pomeni, da bo veliko več otrok imelo subvencionirano tudi kosilo, kar bo razbremenilo
ŠS.

Prošnje za subvencionirano prehrano bomo obravnavali na naslednjem sestanku, konec
novembra, ker CSD še ni posredoval novih podatkov, na podlagi katerih se odloča o
subvencijah.
SKLEP: Člani ŠS smo se seznanili s spremembami zakonodaje na področju
subvencioniranja šolske prehrane oz kosil in sklenili, da prošnje na to temo
obravnavamo na sestanku v novembru, ko bo socialna delavka imela najnovejše podatke
s CSD, katerih za zdaj še nima.

Ad 3.) Seznanitev in obravnava podeljevanja subvencioniranih delovnih zvezkov za
letošnje šolsko leto 2015/2016
Konec šolskega leta 2014/2015, v juniju, smo člani ŠS s pomočjo socialne delavke izbrali
učence, ki so po vseh kriterijih ustrezali socialno šibki skupini in učence iz številčnejših
družin. Le ti so prejeli dopis, oz. celo dva, o možnosti pridobitve subvencioniranih delovnih
zvezkov (od 2. do 9. razreda Matematika in za 6. razred še Tehnika in tehnologija). S
podpisom teh dveh dopisov so se zavezali, da bodo v začetku septembra te delovne zvezke
tudi prevzeli in v primeru, da jih ne prevzamejo, so dolžni za njih plačati celotno njihovo
kupnino.
Skrbnica učbeniškega sklada ga. Barbara Udrih nas je obvestila, da kar 22% učencev
učbenikov ni prevzelo. To je kar 17 učencev! Ker smo imeli podobne izkušnje že prejšnja leta
smo zato starše letos dodatno (starši so se morali dvakrat podpisati, da bodo prevzeli te
učbenike) in jasno opozorili, naj teh zvezkov ne kupujejo in da bodo morali zvezke, ki jih niso
prevzeli, plačati šoli.
Kljub vsem prizadevanjem je bil rezultat še nekoliko slabši kot lani. Za ta nakup delovnih
zvezkov, ki jih Šolski sklad financira, da jih otroci lahko dobijo brezplačno, smo letos plačali
1.904,83 eur. Tistih 17 učencev in njihovih staršev, ki delovnih zvezkov niso prevzeli, so ŠS s
tem oškodovali za nekaj manj kot 300 eur.
Zato smo se člani ŠS odločili, da bomo ukinili oz zelo zaostrili subvencioniranje delovnih
zvezkov. Do spomladi bomo pretehtali predloge, kako bomo, če sploh še bomo izvajali
tovrstne subvencije.
Vsekakor pa smo člani soglasni, da ti učenci, ki letos niso prevzeli delovnih zvezkov, iz ŠS ne
bodo mogli do konca svojega šolanja na tej šoli, uveljavljati kakršne koli subvencije, saj je bil
s to brezbrižnostjo oškodovan sklad in še kakšen učenec, ki pa bi z veseljem prejel brezplačne
delovne zvezke.
SKLEP: Člani smo se seznanili z prevzemom subvencioniranih delovnih zvezkov za
šolsko leto 2015/2016. Glede na ignoranco nekaterih, ki kljub dvojnim podpisom,
delovnih zvezkov ne prevzamejo in s tem oškodujejo ŠS in ostale učence, smo sklenili, da
se bo v prihodnje podeljevanje teh subvencij zelo zaostrilo ali v celoti ukinilo. O tem se
bomo odločali naknadno.
Ad 4.) Prenova obrazca za donacije staršev v ŠS, izbira morebitnih zunanjih donatorjev
za ŠS in sestava prošnje za le te
Člani smo glede na uvedene spremembe prenovili obrazec za starše, ki so pripravljeni
prispevati v ŠS in ga že poslali učencem. Nekatere spremembe, ki so nastale že v lanskem
šolskem letu in smo jih letos tudi omenili na dopisu, so sledeče: iz ŠS se še vedno vse

financira kot prej, le za socialni del smo povišali delež iz 10% na 30%, ker žal vedno več
otrok potrebuje pomoč. Predstavili smo tudi naše delo oz. za kaj vse smo lani namenili
sredstva. Tako lahko tudi starši, ki ne berejo naših zapisnikov, vsaj približno vedo, za kaj se
porabljajo sredstva iz ŠS.
Ker smo se že lansko šolsko leto člani odločili, da bomo malo bolj aktivno delali na področju
zbiranja sredstev za ŠS, smo zdaj zbrali naslove možnih zunanjih donatorjev (podjetij in
posameznikov) za ŠS in za njih sestavili prošnjo. V prošnji je tudi podrobno predstavljena
naša dejavnost in navedena poraba pridobljenih sredstev do sedaj.
SKLEP: Člani odbora smo začrtano delo iz lanskega šolskega leta, kako in na kakšen
način bomo poskušali priti do dodatnih sredstev za ŠS, začeli uresničevati. Prenovili smo
obrazce za starše, sestavili prošnjo in poiskali morebitne donatorje.

Ad 5.) Priprava na papirno akcijo v oktobru 2015
Jesenska papirna akcija se bo odvijala v torek 13. in sredo 14. oktobra 2015 in sicer prvi dan
od 6h do 19h ter drugi dan v sredo od 7h do 18h, kot vedno pred našo šolo. 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 otrok prinesti vsaj 5 kg papirja. Ta količina se
nabere v poštnih nabiralnikih v enem tednu z reklamami. Zato smo člani ŠS sklenili, da bomo
pri obravnavanju različnih prošenj Šolskemu skladu za subvencioniranje šol v naravi, obiskov
različnih prireditev in ostalega, načelno gledali na to, ali je učenec prinesel papir za papirno
akcijo ali ne. Glede na sodelovanje bomo subvencijo tudi odobrili ali ne.
Glede na to, da ŠS dela v dobro vseh otrok in šole v celoti, imamo dolžnost zahtevati tudi
nekaj dobre volje s strani učencev.
Sodelovanje članov na papirni akciji bomo določili naknadno, pred samo akcijo.
SKLEP: Papirna akcija se bo odvijala 13. in 14. 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 6.) Razno
Člani odbora ŠS smo se na koncu še seznanili s stanjem na računu šolskega sklada, ki je dne
07.09.2015 znašal 4.297,71 eur. Kot je bilo že prej omenjeno je bil znesek za delovne zvezke
namenjene socialno šibkejšim otrokom 1.904,53 eur.
SKLEP: Člani odbora ŠS smo se na koncu še seznanili s stanjem na računu šolskega
sklada

Sestanek vodil: MANE MLAKAR
Zapisala: NIVES REGEIS

