ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
ZAPISNIK 33. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne, 17.11. 2015, sestali na 33.
sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Pregled finančnega stanja ŠS
Potrditev sklepov iz korespondenčnih sestankov
Pregled prispelih prošenj
Spremembe pravilnika in kriteriji za razpolago finančnih sredstev ŠS
Novoletni bazar
Razno

Prisotni: Mane Mlakar, Elida Maličbegovič, Irena Dolar, Anita Kosem, Jasmina Kujačič, in
Nives Regeis
Opravičeno odsotna: Irena Reškovac (računovodkinja), Alenka Robič (socialna delavka)
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.) Pregled finančnega stanja ŠS
Pri pregledu finančnega stanja smo ugotovili, da je bil prispevek staršev na račun ŠS v
mesecu oktobru 548 eur, od jesenske papirne akcije smo pridobili 2.379,30 eur in donatorska
sredstva prispela na račun ŠS v višini 450 eur. V septembru smo poslali na 90 naslovov
podjetji in posameznikov prošnje za donacije. Do sedaj sta se odzvali podjetji Sumida d.o.o.
iz Blejske Dobrave in Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti, Ravne na Koroškem,
kateri sta prispevali kar 450 eur in Mercator z bonom za 40 eur, kar bomo potrošili za nabavo
materiala za izdelavo izdelkov, ki jih predstavimo na Novoletnem bazarju.
Trenutno stanje na računu je 7.746.65 eur.
Obenem pa ponovno opozarjamo, da iz računa ŠS ne sme biti NOBENIH transakcij brez
odobritve Odbora ŠS in podpisa predsednika odbora Maneta Mlakarja. To velja za vse bodoče
transakcije, tudi in predvsem za prehrano. Le te morajo biti opravičene z odobreno in
podpisano prošnjo, v nasprotnem primeru je transakcija nezakonita.

SKLEP: Člani ŠS smo se seznanili s stanjem na računu ŠS in hkrati ponovno poudarili,
da iz sredstev ŠS NE SME biti odlivov brez odobrene prošnje s strani Odbora ŠS in
podpisa predsednika ŠS.
Ad 3.) Pregled in potrditev korespondenčnih sklepov
Člani odbora ŠS smo se na korespondenčnem sestanku obravnavali dve prošnji in sicer:
1. Prošnjo profesoric Metke Magdič in Stanke Mencinger za nakup nove klaviature, saj
obstoječa ne služi več svojemu namenu. Ker je inštrument redno v uporabi, tako pri
pouku kot tudi pri vajah in nastopih pevskih zborov, smo nakup v vrednosti 874,00 eur
odobrili.
2. Prošnjo profesorice Kustrle Jelke za sofinanciranje literarnega nastopa gospoda Borisa
Novaka na Dnevu poezije v višini 148,96 eur.
SKLEP: Člani smo se na korespondenčnem sestanku seznanili z dvema prošnjama.
Prošnjo za nakup klaviature smo odobrili v celoti. Prošnjo za sofinanciranje literarnih
nastopov pesnikov pa smo odobrili delno, tako da smo pokrili razliko v ceni in s tem
omogočili, da so vsi učenci plačali enako vsoto za Dan poezije.
Ad 4.) Pregled prispelih prošenj
Člani smo prejeli šest prošenj:
- prošnjo za sofinanciranje šole v naravi za 8.razred smo v celoti odobrili;
- prošnja za subvencijo kosil od 1.9.2015 dalje za tri učence je na podlagi kriterijev in
pravil ŠS tudi v celoti odobrena;
- dve vlogi za subvencijo šolske prehrane sta začasno zavrnjeni, ker dotični učenci niso
izpolnili pogojev, ki jih je določil odbor ŠS na svojem 28.sestanku z dne 10.3.2015 in
jih na 32.sestanku 8.9.2015 še enkrat potrdil. Ko bodo učenci izpolnili pogoje vezane
na eno leto (vsak 10 kg starega papirja), bomo prošnji zopet obravnavali, saj smo pri
eni prošnji zaznali tudi možnost zlorabe;
- prošnja aktiva 3. razredov za sofinanciranje delavnic za učence v vrednosti 156 eur je
odobrena;
- prošnja aktiva 5. razredov za sofinanciranje vstopnine za ogled opere Pastir v SNG
Opera in balet v Ljubljani je odobrena.
SKLEP: Odbor ŠS je v tem mesecu prejel šest prošenj. Od tega smo jih štiri odobrili:
ena šola v naravi in ena prošnja za prehrano treh učencev sta odobreni v celoti. Ravno
tako sta odobreni prošnji aktivov 3. in 5. razreda za sofinanciranje delavnic in vstopnine
za opero. Dve vlogi za financiranje šolske prehrane pa sta bili začasno zavrnjeni, ker
niso bili izpolnjeni osnovni pogoji, ki jih ŠS sklad postavlja, kot pogoj za črpanje
sredstev iz ŠS. V kolikor se bo stanje spremenilo, bo eni vlogi sigurno ugodeno. Drugo
vlogo pa obravnavamo še kot neupravičeno iz podatkov, ki jih do sedaj imamo in bomo
zadevo spremljali naprej.

Ad 5.) Kriteriji za delitev finančnih sredstev iz ŠS
Kriteriji za delitev sredstev iz ŠS so enaki, kot so jih sprejeli na ustanovnem sestanku leta
2008. Zvišal se je procent za socialo iz 10% na 30% zaradi situacije, ki v našem okraju ni
ravno rožnata. Torej velja:
-

30 % sredstev se namenja za socialne transferje (financiranje oz sofinanciranje šol v
naravi, obiski in udeležbe na raznih prireditvah, prevozi in šolska prehrana);
10% sredstev se namenja za nadarjene učence (ekskurzije, različni projekti,…);
60% sredstev pa se namenja za nadstandard (dopolnjevanje učil in učnih
pripomočkov, posodabljanje elektronske opremljenosti in druge stvari, ki zvišujejo
standard na naši šoli in jo s tem delajo bolj domačo in prijaznejšo tako do učencev kot
do učiteljev ter ostalih delavcev).

Za socialne transferje smo s sklepom spomladi 10.3.2015 člani odbora določili še en kriterij
oziroma pogoj, ki mora biti izpolnjen, če želi učenec ali učenka koristiti sredstva ŠS za
socialne transferje. In sicer, potrebno je prinesti na vsako papirno akcijo vsaj 5 kg papirja. Če
je ta pogoj izpolnjen, potem prošnjo obravnavamo. V kolikor ni, prošnjo začasno zamrznemo,
dokler ni pogoj za obravnavo izpolnjen, s tem da je pogoj zvišan na 10 kg, če je to prineseno
naknadno in izven časovnega okvira papirne akcije. Razlog za to je preprost, v šolskem letu
sta jesenska in pomladanska papirna akcija in udeležba je nujna na obeh, v kolikor se želi
koristiti sredstva ŠS. To je res minimalno, kar lahko učenci naredijo v povračilo za sredstva,
ki jih s tem lahko pridobijo iz ŠS.
SKLEP: Člani ŠS smo potrdili že prej sprejete sklepe o spremembah kriterije za delitev
sredstev iz ŠS in ponovno potrdili sklep o pogojih za koriščenje sredstev ŠS v socialne
namene.

Ad 6.) Novoletni bazar
Kot vsako leto, tudi letos ŠS nameni sredstva za nabavo materiala za izdelavo izdelkov, ki se
potem prodajajo na Novoletnem bazarju. Letošnje leto bomo za ta namen mentoricam izročili
bon Mercatorja za 40 eur, ki so nam ga poslali kot sponzorska sredstva.
Bazar bo potekal 8.12.2015 v šolski avli v popoldanskih urah, v času govorilnih ur. Člani
bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi Bazarja.
Obenem pa bi radi še omenili, da bomo 22.12.2015 na Novoletnem koncertu na naši šoli
zbirali prostovoljne prispevke za ŠS.
SKLEP: Člani odbora ŠS smo dorekli kako bomo sodelovali na Novoletnem Bazarju in
zbirali prispevke za ŠS.

Ad 7.) Razno
Člani odbora ŠS smo se dogovorili, da bo potrebno glede na pravila, ki jih imamo, vsaj enkrat
mesečno imeti korespondenčni sestanek. To predvsem zaradi prošenj za šolsko prehrano, ki
ne morejo čakati. Hkrati pa smo sklenili, da bomo redno mesečno pridobivali podatke o stanju
na računu ŠS ter transakcijah, ker bo potrebno delati bolj pregledno in transparentno.

SKLEP: Zaradi bolj preglednega delovanja ŠS se bomo člani dobivali enkrat mesečno
na korespondenčnih sestankih.

Sestanek vodil: MANE MLAKAR
Zapisala: NIVES REGEIS

