
ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE  

PREŽIHOV VORANC JESENICE 

C. Toneta Tomšiča 5 

4270 Jesenice 

 

 

ZAPISNIK 28. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 10.03. 2014 sestali na 28. 

sestanku  in obravnavali naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled dejavnosti Šolskega sklada od prejšnjega sestanka 

2. Obravnava prispelih prošenj 

3. Aktivnosti članov Šolskega sklada na pomladanski papirni akciji v aprilu 

4. Razno 

 

Prisotni:  Irena Dolar, Anita Kosem, Jasmina Kujačič, Mane Mlakar, Nives Regeis  

Opravičeno odsotni: Irena Reškovac in Elida Maličbegovič 

 

 

Ad 1.) Pregled dejavnosti Šolskega sklada od prejšnjega sestanka 

 

Vsi člani ŠS smo 4.12.2014 na korespondenčni seji oz sestanku obravnavali tri prošnje in 

sicer: 

- prošnja gospe knjižničarke za financiranje obiska knjižnega sejma v Ljubljani, 

- prošnja profesorice za biologijo za nakup kamere, s katero je možna sedaj tudi 

smotrna uporaba pred leti nabavljenega mikroskopa, 

- prošnja profesorice za Obdelavo gradiv za financiranje obiska učencev Hiše tehnologij 

v Žirovnici. 

 

Seznanjeni smo bili s sredstvi, ki so bila zbrana na Novoletnem bazarju. In sicer se je na 

letošnjem bazarju zbralo 593,10 eur, od tega je bilo 50 eur že prej namenjenih za nabavo 

materialov za izdelavo izdelkov, ki so bili kasneje naprodaj. 

 

SKLEP:    Vse tri prošnje obravnavane na korespondenčni seji z dne 4.12.2014 so bile 

odobrene in člani ŠS smo bili seznanjeni s pridobljenimi sredstvi na Novoletnem 

bazarju. 

 

 

 

 

Ad 2.) Obravnava prispelih prošenj 

 

- prošnje staršev za financiranje Šole v naravi: 

Obravnavanih je bilo devet prošenj. Od tega šest iz tretjih razredov in po ena prošnja 

iz drugega, šestega in osmega razreda. 

 

- prošnja aktiva učiteljic iz 1. in 2. triletja: 

Finančna sredstva se potrebujejo za nakup učil Ječnik v znesku 1700 eur. Učila so 

izredno kvalitetna in bodo z njimi otroci veliko pridobili pri vizualizaciji oz predstavi 



različnih pojmov, struktur in problemov, ki jih morajo osvojiti v tem obdobju 

njihovega razvoja in učenja. 

 

- prošnja razredničark 9. razredov za sofinanciranje programa spolne vzgoje: 

Strošek teh vzgojnih delavnic je 150 eur na posamezni razred, torej je skupni znesek 

450 eur. Sam program bodo izvedli strokovni delavci ZD Jesenice v dveh delih. 

Učenci bodo imeli najprej na šoli dve uri interaktivne predstavitve o omenjeni temi, 

kasneje pa bo vsak razred zase še obiskal ginekološko ambulanto v Zdravstvenem 

domu. 

 

- prošnja učiteljic fizike za financiranje nujnih učnih pripomočkov: 

Za pouk fizike je potrebna uporaba določenih učnih pripomočkov. Med njimi je tudi 

influenčni stroj, ki pa je na naši šoli star že čez 30 let in pri sami uporabi že nevaren. 

Strošek samega stroja je 460 eur, potrebujejo pa še električne kable za vezja. 

 

- prošnja staršev za sofinanciranje kotizacije ŠKL MDO: 

starši otrok, ki obiskujejo interesno dejavnost Med dvema ognjema, prosijo za 

financiranje kotizacije na tekmovanju ŠKL MDO. Ta interesna dejavnost se izvaja na 

šoli že osem let in letos je prvič prišla s strani staršev prošnja za financiranje 

kotizacije. Ker je MDO interesna dejavnost, ki se opravlja izven šolskega pouka in 

sama šola že krije prevoz učencev na samo tekmovanje, smo sklenili, da tokrat 

polovično financiramo kotizacijo, torej 4 eur na učenca. 

 

SKLEP:    Vse prejete prošnje smo v celoti odobrili, le prošnja za sofinanciranje 

kotizacije ŠKL MDO je odobrena na 4 eur za učenca. Obenem smo sklenili, da naj aktiv 

učiteljic 1. in 2. triletja in učiteljice fizike pripravijo spisek učnih pripomočkov oz. 

prošnje za drugo šolsko leto, ki bi bile lahko obravnavane v septembru 2015 za nakup 

novih učil Ječnik in za posodobitev učnih pripomočkov za fiziko, ker je v tem segmentu 

primanjkljaj na šoli. 

 

 

 

 

Ad 3.) Aktivnosti članov ŠS na pomladanski papirni akciji 

 

Pomladanska papirna akcija na šoli bo potekala v torek 14.4.2015 od 7h- 19h in v sredo 

15.4.2015 od 6h- do 18h. Vsak učenec mora prinesti vsaj 5 kg papirja. Pri obravnavanju 

prispelih prošenj bomo v prihodnje upoštevali tudi to, kdo je prinesel koliko papirja na zadnji 

akciji, saj smo mnenja, da lahko vsak nabere v pol leta 5 kg papirja. Razpored članov ŠS 

prisotnih na akciji bo naknadno pripravil predsednik Mane Mlakar. 

 

SKLEP:    Vsak učenec mora prinesti vsaj 5 kg papirja. Razpored članov ŠS prisotnih 

na akciji pa bo naknadno pripravil predsednik Mane Mlakar. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 4.) Razno  

  

- Člani ŠS smo se seznanili s prilivi in odlivi na računu Šolskega sklada od začetka leta 

2014 do marca leta 2015. Ugotovili smo, da je bilo stanje na računu Šolskega sklada 

na dan 5.3.2015  9.449,96 eur. 

- Člani smo se seznanili tudi z dejstvom, da se iz ŠS financira regresirana prehrana za 

socialno šibke otroke in tujce. Po pravilniku o ŠS  5. člen je (citirano) dejavnost sklada 

pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, zaposlenih, občanov, donacij, zapuščin in 

iz drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem (do 10% letne vsote 

na računu) in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavni 

del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev…to 

pomeni nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. 

S financiranjem socialno ogroženim je mišljeno sofinanciranje šol  v naravi, raznih 

izletov in podobno, kjer starši plačamo prevoze, vstopnine in drugo. Ni pa ŠS 

namenjen financiranju šolske prehrane, ker so za to namenjene druge inštitucije. 

Problem je razviden iz podatkov, da so starši v šolski sklad prispevali v mesecu 

januarju okrog 450 eur, za regresirano prehrano pa je bilo iz računa ŠS v januarju 

vzeto 366 eur, kar je popolnoma nesprejemljivo. ŠS ni temu namenjen. 
 

SKLEP:    Člani smo se seznanili s sredstvi na računu ŠS. Obenem pa se dogovorili, da 

regresirana prehrana ne spada v dejavnosti ŠS in da je potrebno sredstva za prehrano 

socialno ogroženim zagotoviti na drug način oz so za to pristojne druge ustanove kot je 

CSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Sestanek je vodila: 

                                                                            IRENA DOLAR 

 

 

 

 

 

 

Za:pisala: NIVES REGEIS 

 

 


