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

ZAPISNIK 18. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA

Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, dne 04.12.2012 ob 17.00
uri, sestali na 18. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika s prejšnje seje
2. Potrditev novih članov upravnega odbora
3. Poročilo o akciji Zbiranja starega papirja
4. Priprava prodajne akcije novoletnih daril
5. Razno

Prisotni: Mateja Vahčič, Petra Hrovat, Tatjana Otovič, Mirica Lah, Edita Šabanović,
Barbara Lakota, Saša Šuvak, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Andreja Thaler
Opravičeno odsotni: Irena Reškovac, Liljana Leskovar, Mateja Kunšič

Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika s prejšnje seje

SKLEP: Zapisnik 17. sestanka UO Šolskega sklada se sprejme brez pripomb.

Ad 2.) Potrditev novih članov upravnega odbora

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki
šole. Zaradi poteka dvo letnega mandata dosedanjim članom se je spremenila
sestava upravnega odbora sklada. Tako so že v mesecih oktobru in novembru 2012
potekale aktivnosti v zvezi z iskanjem novih kandidatov za člane upravnega odbora.
Kot predstavnica šole v upravnem odboru ostaja ga. Irena Reškovac, novi članici pa
sta ga. Tatjana Otovič in ga. Mirica Lah.
Kot predstavnice staršev so bile k sodelovanju povabljene: ga. Doris Globočnik, ga.
Andreja Thaler, ga. Mateja Brelih, ga. Mateja Kunšič.

SKLEP: Upravni odbor Šolskega sklada je soglasno potrdil novo sestavo. Nov upravni
odbor se bo v celoti konstituiral na naslednjem sestanku.

Ad 3.) Poročilo o akciji Zbiranja starega papirja

Petra Hrovat je upravnemu odboru predstavila poročilo o akciji Zbiranja starega
papirja. Jesenska papirna akcija je bila uspešno izvedena v času od 9.10.-
10.10.2012.
Učenci so zbrali 30.140 kg papirja. Iz tega naslova je bil na račun Šolskega sklada
nakazan znesek 2.396,00 EUR. Učenci in starši zaslužijo pohvalo za prizadevno
zbiranje starega papirja.



UO Šolskega sklada je na 17. sestanku obravnaval prošnjo razrednikov 9.razredov,
da bi znesek za papir, katerega teža presega 5 kg na učenca, izplačali za lažje
pokritje organizacijskih stroškov valete.

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

9.A 1.413 kg 104 EUR
9.B 754 kg   52 EUR
9.C 2.435 kg 195 EUR

Ad 4.) Priprava prodajne akcije novoletnih daril

Člani UO Šolskega sklada bomo tudi letos pristopili k organizaciji Novoletne prodajne
razstave izdelkov učencev. Glede na lanskoletno uspešno izvedbo projekta smo bili
enotnega mnenja, da letos zadevo ponovimo.
Novoletna prodajna razstava bo potekala v času govorilnih ur, dne 11.12.2012, v avli
šole od 16. do 19. ure.

V sodelovanju z učitelji in oddelki OPB že poteka izdelava novoletnih voščilnic in
drobnih daril. Na stojnicah bodo učenci prodajali: voščilnice, piškote, okraske,
svečke, steklene obeske, novoletne aranžmaje, glinene obeske, ...
Člani UO smo si ogledali že pripravljene izdelke in določili prodajne cene.

Obvestilo o prodajni akciji bo objavljeno na internetni strani šole. Izdelana sta dva
plakata, ki bosta nameščena na razredni in predmetni stopnji.

Pri sami izvedbi prodaje bodo sodelovali učenci (5 učencev, s katerimi se bo
dogovorila ga. Otovič) ob prisotnosti enega od članov UO. Člani UO smo si določili
časovni razpored dežurstva in priprave prostora.

Ad 5.) Razno

Po računovodskih podatkih je bilo, dne 04.12.2012, na računu Šolskega sklada
zbranih 8.812,65 EUR.

Šolska svetovalna služba je člane UO Šolskega sklada seznanila, da se z novim letom
ukinja subvencija učencem za kosila s strani občine. Na UO se obračajo s prošnjo za
enkratno subvencijo v znesku 1.000 EUR.

UO je bil seznanjen z akcijo Kluba jeseniških študentov. Organizirali so odbojkarski
turnir in prodajno razstavo fotografij. Zbrana sredstva bodo namenili socialno šibkim
učencem naše šole.

UO sta bili predloženi tudi dve prošnji (v prilogi zapisnika) za sofinanciranje šole v
naravi v 6. razredu (strošek ŠVN bo znan naknadno):

- ravnatelj in šolska svetovalna služba  predlagata učenko in učenca iz 6.razreda
za subvencioniranje šole v naravi



- prošnja matere za dva učenca (brata) iz 6.razreda za subvencioniranje šole v
naravi

SKLEP:  Iz sredstev Šolskega sklada se v celoti financira šola v naravi učencu in
učenki iz 6. razreda - na osnovi predloga ravnatelja in šolske svetovalne službe
(priloga zapisniku), zaradi socialno šibkega statusa.
Prošnji matere (priloga zapisniku) se delno ugodi. Enemu od sinov - učencu 6.razreda
se v celoti financira šola v naravi.

Sestanek se je zaključil ob 19:30 uri.
Predsednica:
Edita Šabanović

Zapisala: Barbara Lakota


