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

ZAPISNIK 8. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki Šolskega sklada smo se dne 3. 11. 2010 ob 18. uri sestali na 8. sestanku in
obravnavali naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo o odzivu staršev na zbiranje sredstev sklada in poročilo o zbranih sredstvih na
računu
3. Predstavitev novih predstavnikov v upravnem odboru sklada
4. Pregled Pravilnika Šolskega sklada
5. Izvolitev novega predsednika Šolskega sklada
6. Načrtovanje dela in aktivnosti za naprej
7. Predlogi in razdelitev nalog
8. Razno

Prisotni: Roman Berginc, Petra Hrovat, Barbara Lakota, Renata Magnik Lavtižar, Darja Nagode,
Barbara Udrih, Mateja Vahčič.
Opravičeno odsotne: Monika Novak, Irena Reškovac, Edita Šabanović, Irenca Krivec.
Neopravičeno odsotni: Svetlana Krstevski.
Ad 1. ) Pregled zapisnika prejšnje seje
Predsednica Darja Nagode je na hitro ponovno predstavila opravljeno delo v preteklem obdobju .
Predstavila je natančne rezultate ankete novim članom sklada. Barbara Udrih je ob tem dodala,
da je na pedagoškem sestanku dne 25. 8. 2010 prenesla predlog članov Šolskega sklada učiteljem
in sicer, naj bodo starši, ki imajo hude finančne stiske, seznanjeni z možnostjo finančne pomoči iz
sklada. Starši namreč lahko po našem mnenju in na podlagi rezultatov ankete zaprosijo za
pokritje oz. sofinanciranje stroškov obveznih učnih vsebin iz Šolskega sklada. Dogovor z
ravnateljem in šol. svetovalno službo je bil, da se pedagoginja Alenka Robič poveže z vsemi
razredniki in na podlagi še drugih vlog, prošenj… staršev izlušči seznam učencev, ki so take
pomoči res nujno potrebni. Glede na dobljeno število teh učencev bo sklad lahko določil merila, v
kolikšni meri oz. v kakšnem deležu bo sredstva namenjal socialno šibkim. Trenutno je na šoli
takih učencev 56. Svetovalna služba predlaga finančno pomoč za te učence, za financiranje
obveznih učnih vsebin in za pomoč pri nabavi del. zvezkov za naslednje šol. leto. Zato je Barbara
Udrih predstavila tudi okvirne zneske del. zvezkov po razredih, ker bo potrebno narediti bolj
natančne izračune.
Prav tako pa je pedagoginja Alenka Robič predlagala možnost financiranja šol v naravi, kljub
temu, da le-te niso obvezne vsebine, in sicer za tiste učence iz socialno šibkega okolja, ki bi jim
taka sprememba okolja zaradi npr. slabih družinskih razmer (poleg slabega finančnega stanja)
izredno koristila. Tu smo upoštevali tudi predlog članice upravnega odbora šolskega sklada Irene
Reškovac, da bi finančno pomagali pri kritju stroškov za šole v naravi samo pri tistih šolah v
naravi, ki izvajajo program plavanja (najverjetneje 3. in 5. razred) in so na splošno precej
obiskane.

SKLEP: O tem se bomo na naslednjem sestanku še pogovarjali. Dokončen sklep še ni bil sprejet,
ker se moramo o tem pogovoriti in uskladiti tudi z ravnateljem šole.

Ad 2. ) Poročilo o odzivu staršev na zbiranje sredstev sklada in poročilo o zbranih sredstvih na
računu
Šolski sklad deluje tretje leto in v vseh treh letih se delež staršev, ki prispevajo v Šolski sklad,
giblje okrog 50 %, to pomeni mesečni dotok sredstev okvirno od 700 do 900 EUR (podatki so za
prvo polovico leta 2010 in so po posameznih mesecih zelo različni). Z današnjim dnem je na
računu Šolskega sklada 9.095,70 EUR. V ta znesek je že prištet dohodek od jesenske papirne
akcije, to je 2.533,63 EUR. Nekaj od tega bo porabljeno za nagradni izlet učencem, ki so se, s
pomočjo staršev, pri papirni akciji najbolj udejstvovali.
SKLEP: Poročilo se sprejme.
Ad 3. ) Predstavitev novih predstavnikov v upravnem odboru sklada
Upravni odbor sklada sestavljajo 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole.
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom sklada se je spremenila sestava upravnega odbora
sklada. Tako so že v mesecih septembru in oktobru 2010 potekale aktivnosti v zvezi z iskanjem in
potrjevanjem novih članov sklada.
Kot predstavnica staršev v upravnem odboru ostaja ga. Edita Šabanović. Na Svetu staršev, ki je bil
28. 9. 2010, sta se za sodelovanje javili ga. Irenca Krivec in ga. Svetlana Krstevski. Svet staršev je ti
dve članici soglasno potrdil. Naknadno je bila za predstavnico staršev k sodelovanju povabljena
še ga. Barbara Lakota.
Kot predstavnica šole v šolskem skladu ostaja ga. Irena Reškovac, novi članici pa sta ga. Petra
Hrovat in ga. Mateja Vahčič.
SKLEP: Nov upravni odbor se bo v celoti konstituiral na naslednjem sestanku.
Ad 4. ) Pregled Pravilnika Šolskega sklada
V prvem mandatu delovanja Šolskega sklada so se pojavili predlogi za spremembo oz. dopolnitev
nekaterih členov v Pravilniku Šolskega sklada Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice (18. in
21. čl.).
Predlagane spremembe v 18. čl.:
- predstavnike šole ne predlaga Svet šole ampak predstavniki šole
- predstavnike staršev ne predlaga Svet staršev ampak starši
- Svet staršev ne imenuje, ampak potrdi upravni odbor (?)
Predlagane spremembe v 21. čl.:
- Ob razpisu upravni odbor opozori predstavnike šole, ne Sveta šole, da predlagajo svoje
predstavnike v odbor.
SKLEP: Pravilnik se do naslednje seje še enkrat natančno pregleda ter predloge sprememb uskladi
z zakonodajo. Prenovljeni pravilnik bo ponovno obravnavan in verjetno sprejet na naslednji seji.
Ad 5. ) Izvolitev novega predsednika Šolskega sklada
Ker so bile na sestanku odsotne kar tri članice novega upravnega odbora sklada s strani staršev,
smo sklenili, da bomo predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja imenovali na
naslednjem sestanku.

Ad 6. In 7. ) Načrtovanje dela in aktivnosti za naprej ter predlogi in razdelitev nalog

SKLEP 1: Ker nov upravni odbor še ni konstituiran, bodo člani novega odbora Šolskega sklada
sestavili svoj program in predloge na naslednjem sestanku.
Zaradi časovne stiske smo se pogovarjali edino o izdelavi in prodaji novoletnih čestitk. Monika
Novak se je dogovorila za prodajo novoletnih čestitk za Optiko Knez (120 čestitk, kontaktna oseba
Darja Knez) in Obrtno zbornico (število čestitk še sporočijo, kontaktna oseba Vilma Hribar), vsako
leto se šola dogovarja tudi z Občino Jesenice.
Glede natančnih dogovorov v zvezi z izdelovanjem čestitk se je potrebno povezati z ravnateljem.
Čestitke na šoli že izdelujejo učenci in učiteljice pri podaljšanem bivanju. Pravočasno je pri
Damjan Design treba naročiti nalepkice za na zadnjo stran čestitk z logotipom Šolskega sklada in
dopisom »Donacija za Šolski sklad« (nalepke so že izdelane, samo natisniti jih je treba).
Darja Nagode je opozorila na delavnice za izdelavo novoletnih čestitk in okraskov, ki jih organizira
podjetje Damjan Design.
Članom sklada je Barbara Udrih posredovala predlog iz vrst učiteljev in sicer naj bi sklad financiral
nakup defibrilatorja.
SKLEP 2: Potrebno bi se bilo posvetovati z vodstvom šole oz. strokovnim delavcem na tem
področju o tem, ali je nakup tovrstne aparature potreben oz. upravičen (koliko bi tovrstna
aparatura povečala varnost učencev (in učiteljev) na šoli).
Predstavnice šole oz. učiteljice so ob tem izpostavile tudi pereč problem nudenja prve pomoči
učencem med obveznimi in neobveznimi šolskimi dejavnostmi. Predvsem gre za veliko
odgovornost, ki jo učitelji/-ce čutijo za učence, ki imajo nekatere zdravstvene posebnosti v času,
ko otroci bivajo z njimi v okviru pouka, drugih dejavnosti ali šol v naravi. Skrbi jih njihova
nezadostna medicinska strokovna usposobljenost, obenem pa moralna obveza in dolžnost, ki jo
nosijo kot odgovorne učitelji/-ce.
Ad 8.) Razno
Ker smo ravno v prehodnem obdobju, ko se menjajo člani upravnega odbora Šolskega sklada,
smo novim članom člani iz prejšnjega mandata na hitro osvetlili potek dela:
- Šolsko leto traja do konca avgusta, vendar staršem za meseca julij in avgust ne
zaračunavamo prispevka za Šolski sklad (za starše se šol. leto konča z junijem, plačevanje
tako nizkih zneskov preko položnic bi bilo tudi predrago za šolo – stroški poštnine,
položnic, saj preko položnic plačuje preko 80 % staršev).
- Na vlogo za naslednje leto je potrebno dodati, naj starši, ki imajo na šoli več otrok,
prispevajo za šolski sklad pri enem otroku.
- V šolskem letu imamo predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada navadno tri
sestanke. Sestanemo se po potrebi tudi vmes, pogosto pa se o zadevah dogovarjamo in
usklajujemo tudi preko telefona ali po e-pošti.
SKLEP: Določili smo datum naslednjega sestanka, katerega se ponovno udeležimo vsi stari in novi
člani upravnega odbora sklada, da dokončno uredimo novo sestavo in uspešno predamo delo.
Predlagani datum je sreda, 17. 11. 2010 ob 18. uri v čitalnici šole.

Sestanek se je zaključil od 20.30 uri.
Zapisala: Barbara Udrih

Predsednica: Darja Nagode

