
ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice

ZAPISNIK 13. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA

Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 18.10.2011 ob 16.30 uri,
sestali na 13. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:

1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Pregled finančnega stanja
3. Plan dela v šolskem letu 2011/2012
4. Razno

Prisotni: Mateja Vahčič, Petra Hrovat, Edita Šabanović, Saša Šuvak, Liljana Leskovar
Barbara Lakota.
Opravičeno odsotna: Irena Reškovac

Ad 1.) Pregled zapisnika prejšnje seje

SKLEP: Zapisnik se sprejme brez pripomb.

Ad 2.) Pregled finančnega stanja
Po računovodskih podatkih je bilo dne 18.10.2011, na računu Šolskega sklada,
zbranih 8.198,09 EUR.
V ta znesek je že vključen prihodek od jesenske papirne akcije, v znesku 2.549,21
EUR.

Od zadnjega sestanka upravnega odbora sta bila skladno s sklepi, realizirana dva
odliva sredstev s TRR:
 13.875,00 EUR za nabavo garderobnih omaric za razredno stopnjo
 1.074,64 EUR za sofinanciranje 50% vrednosti zneska nakupa delovnih

zvezkov za učence po seznamu, ki ga je pripravila šolska svetovalna služba

Upravni odbor Šolskega  sklada se je seznanil s poročilom o uspešni izvedbi jesenske
papirne akcije, v kateri je bilo zbrano 33.471 kg odpadnega papirja. Iz tega naslova
je bilo na TRR Šolskega sklada nakazano 2.549,21 EUR.
V papirni akciji so na osnovi dogovora s šolo, sodelovali tudi stanovalci stanovanjske
zgradbe na Titovi 71, ki so prispevali 2.714 kg papirja.

SKLEP: Stanovalcem Titove 71 se pošlje uradna zahvala za sodelovanje. Predlagamo,
da bi za pomladno papirno akcijo zadevo zastavili širše in bi objavili povabilo za
sodelovanje vsem zainteresiranim oz. bi naslovili prošnje na hišnike posameznih več
stanovanjskih stavb. Pri sami izvedbi papirne akcije predlagamo sodelovanje
učencev-po razporedu npr. kot pomoč pri tehtanju, zapisovanju količin ipd. .



Upravni odbor Šolskega sklada se je na korespondenčni seji (pred začetkom papirne
akcije), dne 7.10.2011, seznanil s prošnjo, ki so jo posredovali razredniki 9. razredov.
Predlagali so, da bi učenci 9. razredov v izvedbi papirne akcije prispevali v Šolski
sklad po 5 kg papirja po osebi, kar bi zbrali več bi se jim znesek izplačal za pokritje
organizacijskih stroškov valete.
Letos se je učiteljski zbor odločil, da ne bo projekta Vesela pošta s pomočjo katere so
v prejšnjih letih zbrali kar nekaj denarja, ki so ga potrebovali za organizacijo in
izvedbo valete.
Na osnovi korespondenčnega glasovanja je upravni odbor soglasno sprejeli sklep, da
se ugodi prošnji učencev 9. razredov in se znesek prihodka od zbranega odpadnega
papirja, ki presega 5kg na učenca 9. razredov, izplača za pokritje organizacijskih
stroškov valete.

SKLEP: Na osnovi podatkov o zbranem papirju učencev 9. razredov, se iz zbranih
sredstev izplačajo naslednji zneski:

Skupaj
zbran papir

(kg)

Delež v kg za
Šolski sklad

Papir za izplačilo
(kg)

Znesek za izplačilo
75 EUR / tona

9.A 551 -135 (5kg*27) 416 31,20 EUR
9.B 1.194 -95 (5kg*19) 1.099 82,43 EUR
9.C 893 -105 (5kg*21) 788 59,10 EUR

Ad 2.) Plan dela v šolskem letu 2011/2012

Planirani letni prihodek sredstev, na TRR račun Šolskega sklada, znaša 12.000 EUR.

Člani UO smo bili enotnega mnenja, da naj se sredstva v čim večji meri namenijo
zagotavljanju »nadstandarda«, ki bo namenjen vsem učencem. Hkrati se del sredstev
nameni socialno ogroženim učencem za sofinanciranje stroškov obveznih učnih
vsebin. Del sredstev pa se nameni tudi nadarjenim učencem.

Seznanili smo se s prošnjo učiteljic 1. razredov za nabavo garderobnih omaric tudi za
1. razrede. Vrednost investicije bi bila cca 3.000 EUR. Zadeva se bo vključila v plan.

Na korespondenčnem sestanku 6.6.2011 smo se seznanili s prošnjo učiteljice
biologije ga. Kosem, za financiranje  nakupa kamere za mikroskop, šola naj bi
financirala nakup mikroskopa. O tem smo razpravljali že tudi na 12. sestanku UO
Šolskega sklada.
Na osnovi korespondenčnega glasovanja je upravni odbor soglasno sprejeli sklep, da
se iz sredstev Šolskega sklada financira nakup kamere za mikroskop po priloženem
predračunu.
G. ravnatelj je na začetku šolskega leta sporočil, da šola zaradi močno omejenih
finančnih sredstev ne bo mogla financirati nakupa elektronskega mikroskopa in tudi
nakup kamere ni smiseln. Zato smo se člani UO odločili, da se v letošnjem šolskem
letu iz sredstev Šolskega sklada sofinancira nakup elektronskega mikroskopa. V plan
za naslednje leto se vključi nabava kamere.



SKLEP: Upravni odbor je soglasno sprejeli sklep, da se iz sredstev Šolskega sklada
financira nakup elektronskega mikroskopa po priloženem predračunu v vrednosti
1.967 EUR.

Skladno s sklepi 10. sestanka (21.1.2011) UO Šolskega sklada, ostaja aktualna želja
po »učencem prijazni« ureditvi hodnikov v 2. nadstropju predmetne stopnje.
Predlagajo namestitev klopi na hodniku (predlog so izrazili tudi učenci), namestitev
vitrin za likovne izdelke ali pokale in zaščito razstavljenih slik s  »pleksi« steklom
(namesto pripetih z bucikami).

SKLEP: Upravni odbor je soglasno sprejeli sklep, da se najprej pridobijo strokovna
mnenja glede prostorske ureditve hodnikov v 2. nadstropju in na osnovi le-teh
predračuni za izdelavo notranje opreme.

Upravni odbor Šolskega sklada je obravnaval prošnji posredovani s strani
razredničark 6.A in 6.B, za subvencioniranje šole v naravi - CŠOD Radenci, za učenko
in učenca.

SKLEP:  Iz sredstev Šolskega sklada se nameni 2 x 110 EUR za financiranje šole v
naravi učenki in učencu 6. razreda, zaradi socialno šibkega statusa (prošnji v prilogi
zapisnika).

Na osnovi razprave in sprejetih usmeritev je UO Šolskega sklada sprejel plan porabe
sredstev v šolskem letu 2011/2012.

SKLEP: Upravni odbor Šolskega sklada sprejme plan dela za šolsko leto 2011/2012:

 10% letnega prihodka sklada se nameni za pomoč socialno šibkim učencem
 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)
 nabava garderobnih omaric za učence 1. razredov
 sofinanciranje ostalih projektov učiteljic in strokovnih delavk (po potrebi)

Ad 4.) Razno

Učiteljice so nas seznanile, da je nekaj staršev na roditeljskih sestankih omenilo, da
niso dovolj seznanjeni z možnostjo pomoči socialno šibkim učencem iz sredstev
Šolskega sklada.
Z možnostjo pomoči tem učencem je seznanjen učiteljski zbor ter šolska svetovalna
služba, ki nam v sodelovanju s starši posredujejo prošnje. V septembru so starši
prejeli pristopne izjave, na katerih je bilo predstavljeno delovanje (tudi možnost
pomoči socialno šibkim) in realizirani projekti Šolskega sklada. Vsi zapisniki sestankov
UO so objavljeni na internetni strani šole. Člani UO Šolskega sklada smo mnenja, da



takšen način informiranja staršev zadošča. Želimo pa poudariti, da so sredstva
Šolskega sklada prednostno namenjena zagotavljanju »nadstandarda«, ki bo
namenjen vsem učencem.

Projekt prodajnih razstav je uspel, zato bomo ob pomoči in sodelovanju učiteljic s
tem nadaljevali. V decembru - 13.12.2011, v času govorilnih ur, planiramo izvedbo
novoletne prodajne razstave.
Predlogi za prodajo na stojnicah: okraski iz voska, oblačilca za steklenice, medenjaki
v ličnih škatlicah, med, ikebane, okraski za na jelko.
S tem bosta ga. Hrovat in ga. Vahčič seznanili učiteljice in oddelke OPB, da bodo
pomagali pri izvedbi.

Do konca meseca oktobra preverimo kakšen je interes za prodajo novoletnih voščilnic
(Občina Jesenice, Obrtna zbornica Jesenice, Optika Knez, Vulkanizerstvo Čop) in na
osnovi zbranih podatkov pristopimo k izdelavi naročil.

Ga. Šabanović nas je seznanila z idejo, da bi letos pomladno prodajno razstavo
nadomestili s Sejmom igrač. Organizirali bi ga v januarju ali marcu 2012, za učence
od 1.-5. razreda, z namenom menjave igrač in zbiranja igrač za oddelke OPB in
jutranjega varstva. Okvirni idejni osnutek projekta je sledeč:
 sejem bi organizirali v petek popoldne v avli šole; pri organizaciji sodeluje UO

Šolskega sklada ob pomoči učiteljic OPB
 vabljeni učenci od 1. do 5. razreda z obveznim spremstvom staršev
 namen: darovanje in solidarnost otrok; popestritev bivanja v OPB in jutranjem

varstvu
 otroci prinesejo ohranjene, čiste igrače;  zelo zaželjene tudi otroške knjige in

družabne igre; ne plišastih igrač
 otrok prinese vsaj dve igrači in nato eno po izbiri vzame izmed razstavljenih
 če otrok želi, lahko igračo posebej daruje za OPB (posebna škatla); ostalo

menjava
 obvestila o izvedbi sejma na oglasnih deskah, na vhodu v šolo, internetni

strani šole.

Ideja se bo predstavila ravnatelju šole in učiteljicam OBP. Glede na njihov odziv bi
pristopili k realizaciji.

Naslednji sestanek UO Šolskega sklada je predviden za konec novembra 2011.

Sestanek se je zaključil ob 19:00 uri.
Predsednica:
Edita Šabanović

Zapisala: Barbara Lakota

Prilogi:
- Predračun na elektronski mikroskop
- Prošnji za sofinanciranje šole v naravi za učenko iz 6.A in učenca iz 6.B


