ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
Cesta Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
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Datum: 16.05.2017

ZAPISNIK 4. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 16.05.2017 sestali na 4.
sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Obravnava novo prispelih in korespondenčno obravnavanih prošenj
Delovni zvezki za prihodnje šolsko leto
Pomladanska papirna akcija
Pregled finančnega stanja
Razno

Prisotni: Irena Dolar, Anita Kosem, Lidija Klobučar, Tanja Bogataj in Nives Regeis
Opravičeno odsotni: Irena Reškovac (računovodkinja), Mane Mlakar, Alenka Robič (socialna
delavka)

Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Prisotni člani ŠS smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in ga v celoti potrdili.
SKLEP: Prisotni člani smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in se z njim
strinjamo.

Ad 2.) Obravnava novo prispelih prošenj
Člani ŠS smo pregledali prošnje, ki smo jih obravnavali korespondenčno in ki so prispele na
novo in sklenili:
-

delno se subvencionira ŠVN štirim učencem 6. razreda v CŠOD Radenci;

-

delno se subvencionira ŠVN dvema učencema za 2.razred;

-

v celoti se subvencionira ŠVN in delovne zvezke za novega učenca 2. razreda;

-

v celoti se zavrne prošnja, za plačilo prehrane in ŠVN za 3. razred, kot neutemeljena;

-

polovično se sofinancira obisk Šolskega muzeja v Ljubljani za 2. razrede;

-

z enim evrom na učenca se sofinancira tehniški dan za 7. razred;

-

financira se animatorja na Andersenov večer;

-

financira se v celoti

-

financira se nakup štirih blazin v vrednosti 1.450.01€;

- na podlagi prošnje aktiva učiteljic 3. razreda, smo odobrili prošnjo za polovično
financiranje kulturnega dne za 3. razrede;
kot vsako leto smo odobrili prošnjo devetošolcev za pomoč pri nakupu majic, rož in
knjig za obdaritev.
SKLEP: Člani odbora ŠS smo zavrnili dve prošnji, ker sta neutemeljeni. Ostale prispele
prošnje staršev in učiteljev smo odobrili.

Ad 3.) Delovni zvezki za šolsko leto 2017/2018
Na podlagi podatkov iz CSD smo se člani ŠS odločili, da bomo drugo šolsko leto nekoliko
spremenili dodeljevanje subvencioniranih delovnih zvezkov. Starši, ki so v prvem plačilnem
razredu (do 18% neto dohodka na družinskega člana v odločbi za otroški dodatek), bodo
morali oddati vlogo oz. prošnjo za dodelitev sredstev za nakup delovnih zvezkov direktno na
CSD. CSD bo na podlagi svojih podatkov prošnje odobril ali zavrnil v zakonskem roku največ
60 dni. Starši, ki bi bili morebiti zavrnjeni s strani CSD-ja, bodo lahko z dobljeno odločbo
(brez nje prošnje ne bomo obravnavali) oddali novo prošnjo ŠS, ki jo bo preučil in se odločil
v skladu z našimi smernicami in zmožnostmi. Dopis, kako naj ravnajo, bodo dobili učenci v
šoli.
Ostali starši, ki so v drugem plačilnem razredu (do 30% neto dohodka na družinskega člana v
odločbi za otroški dodatek) in starši, ki imajo na šoli dva ali več otrok, bodo dobili dopis, v
katerem jih obveščamo, da imajo pravico oddati prošnjo, na podlagi katere lahko dobijo
subvencionirane delovne zvezke za prihodnje šolsko leto. Poleg vloge bodo morali oddati
kopijo odločbe CSD-ja o otroškem dodatku. Izvzeti so tisti otroci, ki v preteklost niso prevzeli
delovnih zvezkov in tisti, ki na papirno akcijo ne prinesejo vsaj 5 kg papirja.
SKLEP: Člani SŠ smo se odločili za šolsko leto 2017/2018 nadaljevati z lanskoletno
prakso subvencioniranja delovnih zvezkov, z letom 2018/2019 pa uvajamo manjšo
spremembo. Družine, ki so v prvem plačilnem razredu (do 18% neto dohodka na
družinskega člana v odločbi za otroški dodatek), bodo morali najprej zaprositi za

sredstva za delovne zvezke na CSD. V primeru zavrnitve s strani CSD-ja, lahko z
dobljeno odločbo CSD-ja in kopijo odločbe za otroški dodatek zaprosijo za delovne
zvezke iz ŠS.

Ad 4.) Pomladanska papirna akcija
Pomladanska papirna akcija je potekala v torek 11.4. 2017 in v sredo 12.4.2017. Tokrat smo
zbrali kar 35.715 t papirja. Zahvaljujemo se učencem, staršem, starim staršem in sorodnikom
naših učencev, ki so papir zbirali in hranili ter ga pripeljali k nam. Namen zbiralne akcije
starega papirja je izboljševati pogoje bivanja vseh na naši šoli in pomagati socialno šibkim
učencem.
SKLEP: Člani ŠS smo se seznanili z rezultati pomladanske papirne akcije.

Ad 5.) Pregled finančnega stanja
Dne 15.5.2017 je bilo na računu ŠS 10.004,60€ sredstev. Stanje sredstev 1.1.2017 je bilo
8.405,22€, prihodki od 1.1.2017 do 15.5. 2017 so znašali 6.314,10€. Odhodki, med katere
sodijo: regresirana prehrana, ŠVN, presnemavanje strokovne literature iz videokaset na DVD,
kino vstopnice, sofinanciranje tehničnega dne, delovni zvezki za novega učenca, blazine za
športno dvorano, klovn Jaka – Andersenov večer, Atlasi sveta, simfonična matineja Peter in
volk, prevoz v Kropo, ogled Kovaškega in Slovenskega šolskega muzeja, delavnica Lesna
gradnja in izlet za 10 najbolj pridnih učencev v papirni akciji, znašajo v tem obdobju
4.714,72€.
Starši mesečno povprečno prispevajo 723€. Od sponzorjev smo letos prejeli 420€. Le ti so
KOV Jesenice, SUMIDA Blejska Dobrava, Zobozdravstvo Kokošinek Branko in Presterel
Robert.
SKLEP: Člani smo se seznanili s stanjem sredstev na računu ŠS dne 15.5.2017, ki znaša
10.004,60€.

Ad 6.) Razno
Člani smo pregledali naše delo v šolskem letu 2016/2017 in ugotovili, da smo delali solidno.
Za drugo šolsko leto imamo namen izboljšati obisk in s tem prihodek Novoletnega bazarja z
oglaševanjem v lokalnem radiu in časopisu, saj veliko staršev še vedno ne ve, da imamo
vsak drugi torek v decembru na šoli Novoletni bazar, katerega izkupiček gre v ŠS in s tem za
pomoč učencem in za izboljšanje pogojev dela na naši šoli. Potrebno bo narediti tudi nekaj v
smeri izboljšanja izdelkov, ki so ponujeni na samem bazarju ter izdelavi voščilnic, katerih je
bilo letos premalo.
Z vodstvom šole se bomo tudi poskusili dogovoriti, da bi ves papir, ki gre v odpad na šoli in v
šolski kuhinji, redno pospravljali v kartonske škatle, ki bi jih priskrbeli člani ŠS. Šola pa bi

nam odstopila nekje en kotiček, kjer bi lahko te škatle hranili od ene do druge papirne akcije.
Vsekakor bi bilo to bolje, kot da ga odvaža Jeko-in in s tem dobi sredstva, ki bi jih lahko
izkoristila šola. Mislimo, da bi se z malo dobre volje te stvari dale urediti.
SKLEP: Člani smo pregledali naše delo v tem šolskem letu in prišli do zaključka, da bi
se dalo in da je potrebno še kar nekaj stvari postoriti v dobro šole, učencev in
zaposlenih.

Sestanek vodila: NIVES REGEIS

Zapisala: NIVES REGEIS

