
ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE 
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
C. Toneta Tomšiča 5 
4270 Jesenice 
 
 
ZAPISNIK 12. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 26.05.2011 ob 16.30 uri,  
sestali na 12. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Pregled opravljenega dela 
3. Razno 

 
Prisotni: Mateja Vahčič, Petra Hrovat, Edita Šabanović, Saša Šuvak, Barbara Lakota. 
Opravičeno odsotne: Irena Reškovac, Liljana Leskovar. 
 
Ad 1.) Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
SKLEP: Zapisnik se sprejme brez pripomb. 
 
 
Ad 2.) Pregled opravljenega dela 
Po računovodskih podatkih je bilo dne 25.5.2011 na računu Šolskega sklada zbranih 
18.605,73 EUR. 
Planirani letni priliv sredstev znaša od 13.000 do 14.000 EUR. 
Od zadnjega sestanka upravnega odbora je bilo poleg prispevkov staršev in učiteljev 
na račun nakazano: 

• 100 EUR donacija Sumida d.o.o. 
• 150 EUR donacija Opeka, d.o.o. 
• 3.583,72 EUR pomladanska papirna akcija 
• 40 EUR prodajna razstava učencev ob dnevu žena 

 
Pred govorilnimi urami v marcu 2011 ( 8.3.2011) smo organizirali prodajo slik in 
ostalih izdelkov naših učencev. Namenjena je bila staršem in vsem ostalim 
obiskovalcem naše šole v času od 17.00 do 19.00 ure. Rezultati: starši in ostali 
obiskovalci šole v času govorilnih ur oz. prodajne razstave so nakupili izdelke v 
vrednosti 40 €. Omenjeni znesek je bil nakazan na račun Šolskega sklada. (zapisnik 
je v prilogi) 
 
Upravni odbor Šolskega sklada se je seznanil s tem, da je učenec 8.razreda 
(predlagan s strani učiteljev, zaradi izjemne prizadevnosti), ki mu je bilo na 11. seji 
(28.2.2011) odobreno subvencioniranje šole v naravi le-to odklonil in so sredstva 
ostala neizkoriščena. 
 



Upravni odbor Šolskega sklada je obravnaval prošnjo posredovano s strani strokovne 
službe za subvencioniranje šole v naravi za učenko 2.C razreda. 
 
SKLEP:  Iz sredstev Šolskega sklada se nameni 45 EUR za financiranje šole v naravi 
učenki 2. razreda zaradi socialno šibkega statusa (prošnja v prilogi zapisnika). 
 
Na osnovi pregleda zbranih sredstev na računu Šolskega sklada in skladno s 
sprejetim planom dela (10. seja 21.1.2011) je upravni odbor soglasno sklenil, da se 
lahko začnejo aktivnosti za nabavo garderobnih omaric za razredno stopnjo. 
 
SKLEP:  Upravni odbor je soglasno prejel sklep, da se lahko začnejo aktivnosti za 
nabavo garderobnih omaric za razredno stopnjo. S sklepom se seznani ravnatelja 
šole in se mu prepusti izbira izvajalca ter terminski plan izvedbe. 
 
Šolska svetovalna služba je pripravila seznam 33-ih učencev, ki bi bili upravičeni do 
sofinanciranja 50% vrednosti zneska nakupa delovnih zvezkov, skladno s sklepom 
10. seje (21.01.2011) upravnega odbora Šolskega sklada. Skupni znesek subvencije 
Šolskega sklada, za 33 učencev po seznamu, znaša 1.133 EUR. 
 
SKLEP:  Upravni odbor je soglasno sprejel sklep, da se vsem 33 učencem na 
seznamu, odobri sofinanciranja 50% vrednosti zneska nakupa delovnih zvezkov v 
skupnem znesku 1.133 EUR. Za izvedbo se pooblasti računovodstvo in šolsko 
svetovalno službo. 
 
Upravni odbor je razpravljal tudi o okvirnih izhodiščih za svoje delo v naslednjem 
šolskem letu. Seznanili smo se s predlogom učiteljice biologije o sofinanciranju 
nabave elektronskega mikroskopa, kar bi bilo skladno z usmeritvami rezultatov 
ankete o porabi sredstev Šolskega sklada tudi za nakup nadstandardne šolske 
opreme. Učiteljici biologije bo ga. Vahčič prenesla naše mnenje in se z njo 
dogovorila, da nam do naslednje seje posreduje ponudbe za nabavo. 
 
Projekt prodajnih razstav je uspel, zato bomo ob pomoči in sodelovanju učiteljic s 
tem nadaljevali. V naslednjem šolskem letu planiramo izvedbo dveh prodajnih 
razstav: novoletno – v času govorilnih ur decembra 2011 in pomladno – v času 
govorilnih ur marca 2012. S tem bosta ga. Hrovat in ga. Vahčič seznanili učiteljice, da 
bodo lahko vključile v letne načrte izvedbe tehniških dni in interesnih dejavnosti tudi 
izdelavo izdelkov primernih za prodajo na stojnicah. Zaradi navedenega se nam zdi 
smiselno, da se nadaljuje zbiranje odpadnega materiala primernega za izdelavo 
izdelkov. 
 
SKLEP:  Upravni odbor Šolskega sklada sprejme izhodiščni plan dela za naslednje 
šolsko leto:  

• 10% letnega prihodka sklada se nameni za pomoč socialno šibkim 
• 10% letnega prihodka sklada se nameni projektom za nadarjene učencem 
• 1.200 EUR se nameni sofinanciranju 50% vrednosti zneska nakupa delovnih 

zvezkov za posameznega izbranega učenca po seznamu šolske svetovalne 
službe 

• sofinanciranje nabave elektronskega mikroskopa 



• ureditev hodnikov v 2. nadstropju predmetne stopnje (klopi, vitrine) 
• sofinanciranje ostalih projektov učiteljic in strokovnih delavk (po potrebi) 

Plan dela za naslednje šolsko leto se dokončno oblikuje na prvi seji v šolskem letu 
2011/2012. 

 
 
Ad 3.) Razno 
 
Predsednica upravnega odbora Šolskega sklada ga. Šabanović je povabljena na 
zadnjo sejo Sveta staršev v tem šolskem letu. Na seji bo predstavila delovanje 
Šolskega sklada in porabo sredstev. Člani UO smo bili enotnega mnenja, da naj v 
svoji predstavitvi posebej izpostavi, da so sredstva Šolskega sklada v največji meri 
namenjena zagotavljanju »nadstandarda«, ki je namenjen vsem učencem. Smiselno 
se nam zdi, da bi izpostavila vprašanje o »ekološki« smiselnosti zbiranja soglasji 
staršev o namembnosti zbranih sredstev iz papirne akcije na račun šolskega sklada. 
Glede na to, da sta bila pri zadnji papirni akciji na celi šoli proti le dva starša. 
 
Na spletni strani poskrbimo za ažurno objavo zapisnikov naših sej. Ga. Hrovat 
posreduje v objavo zapisnike od 8. do 12. seje. 
 
Ga. Šabanović pošlje zahvale organizacijam, ki so sodelovale z nami: Sumida d.o.o., 
Čop d.o.o., Optika Knez, Občina Jesenice, Ta 5ek, Opeka d.o.o., Mili d.o.o. . 
 
Do konca septembra 2011 se pripravi Pristopna izjava za starše za novo šolsko leto in 
se posreduje v računovodstvo. 
 
Sestanek se je zaključil ob 18:00 uri. 
 
 
        Predsednica: 
        Edita Šabanović 
 
Zapisala: Barbara Lakota 
 
 
Prilogi: 

- Zapisnik prodajne razstave učencev ob dnevu žena (marec 2011) 
- Prošnja za sofinanciranje šole v naravi za učenko iz 2.C 

 


