
ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE 
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
C. Toneta Tomšiča 5 
4270 Jesenice 
 
 
ZAPISNIK 10. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 21.01.2011 ob 16.30 uri,  
sestali na 10. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Razrešitev neaktivnih članov upravnega odbora 
3. Predstavitev novih predstavnikov staršev v upravnem odboru sklada 
4. Plan dela in aktivnosti za naprej 
5. 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.) Razrešitev neaktivnih članov upravnega odbora 
Upravni odbor se je v interesu nemotenega skupinskega dela odločil, da skladno z 
19. členom Pravilnika Šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, odpokliče 
dve članici – predstavnici staršev: Irenco Krivec in Svetlano Krstevski zaradi 
neaktivnosti. 
Predsednica Edita Šabanović je dala predlog na glasovanje. Upravni odbor je predlog 
za odpoklic z glasovanjem soglasno potrdil. 
 
SKLEP: Predsednica upravnega odbora obvesti go. Krivec in go. Krstevski o razrešitvi. 
S tem sklepom se seznani tudi ravnatelja šole g. Kerštajna in predsednico Sveta 
staršev šole go. Nagodetovo. 
 
Ad 3.) Predstavitev novih predstavnikov staršev v upravnem odboru sklada 
Glede na sprejeto odločitev o odpoklicu dveh članic UO – predstavnic staršev, sta bili 
k sodelovanju povabljeni dve novi članici. Ga. Saša Šuvak in ga. Liljana  Leskovar sta 
izrazili pripravljenost aktivnega sodelovanja v delovanju upravnega odbora. 
 
SKLEP: V upravni odbor se imenujeta dve novi članici – predstavnici staršev ga. Saša 
Šuvak in ga. Lijljana Leskovar. Novi članici z imenovanjem soglašata. Predsednica UO 
s tem sklepom seznani tudi ravnatelja šole g.Kerštajna in predsednico Sveta staršev 
šole go. Nagodetovo. 
 
 



Ad 4.) Plan dela in aktivnosti za naprej 
Petra Hrovat je upravnemu odboru predstavila poročilo o prodaji novoletnih voščilnic 
in drobnih daril za Šolski sklad (zapisnik v prilogi). Prodaja je bila izvedena 
14.12.2010 pred govorilnimi urami v avli šole. Izkupiček od prodaje je bil 332,31 
EUR. Pri nakupu izdelkov so aktivno sodelovali tudi učitelji ter ostali delavci šole v 
zbornici. 
Iz naslova prodaje voščilnic je bilo na račun sklada nakazano: Občina Jesenice 83,33 
EUR, Optika Knez 100 EUR, Vulkanizerstvo Čop 16,67 EUR.  
Člani UO smo bili mnenja, da je bila organizacija novoletne prodaje uspešno 
izvedena. 
 
Stanje sredstev na računu sklada na dan 21.01.2011 je 11.546,57 EUR. 
 
Upravni odbor je izdelal plan dela za tekoče šolsko leto na osnovi analize rezultatov 
ankete izvedene med starši in predlogov učiteljev ter strokovnih delavcev šole. 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. 
 
SKLEP:  

• 10% letnega prihodka sklada se nameni za pomoč socialno šibkim 
• 10% letnega prihodka sklada se nameni projektom za nadarjene učencem 
• 1% letnega prihodka sklada se po potrebi nameni za nakup materiala za          

prodajne razstave (npr. novoletna, pomladanska) 
• nabava garderobnih omaric za razredno stopnjo (projekt naj bi se realiziral v 

2-3 letih; predvidena investicija cca 13.000 EUR) 
• za financiranje obveznih učnih vsebin Šolski sklad nameni določen del sredstev 

v primeru nezadostnega pokritja stroškov s strani Občine Jesenice 
• sofinanciranje ostalih projektov učiteljic in strokovnih delavk (po potrebi) 

  
Pedagoginja ga. Alenka Robič je v sodelovanju z razredniki oblikovala seznam 56-ih 
učencev, za katere svetovalna služba predlaga finančno pomoč pri nakupu delovnih 
zvezkov. Predstavljeni so bil tudi okvirni stroški del. zvezkov po razredih. Če bi želeli 
pomagati vsem, bi bila to za sklad prevelika finančna obremenitev oz. bi presegli 
sprejete usmeritve porabe sredstev.  
 
SKLEP:  Iz sredstev Šolskega sklada se nameni 1.000 EUR za sofinanciranje 50% 
vrednosti zneska nakupa delovnih zvezkov za posameznega izbranega učenca. 
Seznam učencev, ki se jim omogoči finančna pomoč, pripravi šolska svetovalna 
služba. 
 
Na 8. sestanku UO je bil podan predlog, da bi finančno pomagali socialno šibkim 
učencem pri kritju stroškov šole v naravi, le za tiste šole v naravi, ki so po učnem 
načrtu obvezne (3. in 5. razred). Strokovna delavka je pripravila predlog za učenca iz 
3. razreda. 
 



SKLEP: UO sprejme usmeritev, da se na osnovi vloženih prošenj, v sodelovanju s 
strokovno službo, omogoči izbranim učencem sofinanciranje šole v naravi v 3. in 5. 
razredu. Konkretno se na predlog strokovne delavke (v prilogi), učencu iz 3. razreda, 
pokrijejo stroški šole v naravi v višini 125 EUR iz sredstev šolskega sklada. 
Sprejete usmeritve glede finančne pomoči socialno šibkim učencem so okvirne. 
Upravni odbor je mnenja, da bo v sodelovanju s šolskimi strokovnimi službami na 
osnovi individualnih prošenj, le-te ažurno obravnaval in pomagal. 
 
Na 9. sestanku je bil podan predlog o možnosti nabave zimske športne opreme, ki bi 
si jo učenci lahko izposodili na šoli za eno sezono. Predlog je bil predstavljen g. 
ravnatelju, ki je podal naslednje pojasnilo: šola ima na razpolago nekaj tekaške 
opreme, ki je na razpolago za izposojo; alpska smučarska oprema se lahko izposodi 
na mestu smučarskega tečaja. 
 
SKLEP: Zaenkrat ni interesa oz. potreb za nakup zimske športne opreme. Predlog 
ostane v evidenci. 
 
Člani UO smo se seznanili s predlogom učiteljic predmetne stopnje z željo 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: Predlog se posreduje vodstvu šole. V kolikor bi bila zadeva aktualna, bi se 
bilo smiselno odločiti, katera nabava bi imela prednost in se na osnovi zbranih 
predračunov odločiti, kako terminsko umestiti njeno izvedbo. 
 
Člani UO smo razpravljali, na kakšen način bi lahko v sodelovanju s šolsko skupnostjo 
še prišli do sredstev za Šolski sklad. Na osnovi dobrega odziva na novoletno prodajo 
izdelkov učencev, smo prišli na idejo, da bi lahko organizirali prodajo likovnih in 
tehničnih izdelkov učencev, ki jih ustvarijo pri pouku. Izbor najboljših izdelkov bi 
prepustili učiteljicam. Učencem bi razložili, da bi s tem konkretno sami prispevali v 
Šolski sklad oz. k boljšim skupnim šolskim pogojem. Po izboru izdelkov bi le-te lahko 
razstavili v avli šole, fotografije bi lahko objavili na internetni strani hkrati z 
obvestilom o prodajni razstavi.  
 
SKLEP: S predlogom se seznani ravnatelja in učiteljski zbor. V kolikor bi bil s strani 
šole izkazan interes za tak projekt, se s tem seznani tudi svet staršev. 
UO se zdi smiselno, da bi v primeru interesa, zadevo izvedli v marcu npr. od 5.3.-
20.3. (da zajamemo dan žena, materinski dan) ali pa vsaj do konca šolskega leta. UO 
je pripravljen ponuditi svojo pomoč pri izvedbi (glede na izkušnje z novoletno 
prodajo). 
 
Na osnovi zgoraj navedenega je bil podan tudi predlog, da bi šli v akcijo zbiranja  
»odpadnega« materiala, ki bi ga lahko učenci uporabili pri izdelavi izdelkov (tekstil, 
les, usnje, barve, umetni material, žica, stekleničke). Donatorjem bi kot zahvalo 
podarili en izdelek in jih navedli na spletni strani. 
 



SKLEP: Edita Šabanović pripravi enotno prošnjo za donacije in poskrbi za evidenco 
koga se obvesti oz. komu se pošljejo prošnje. V kolikor bo zadeva sprejeta s strani 
šole, se nam zdi smiselno seznaniti tudi svet staršev in jih prositi za pomoč oz. ideje 
koga bi lahko še kontaktirali v zvezi s tem. 
 
Ad 5.) Razno 
V kolikor bo odziv šole glede prodajne razstave izdelkov učencev pozitiven, bo 
sestanek  UO sklican v začetku marca 2011, drugače se sestanek skliče konec maja 
2011. 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 18:30 uri. 
 
 
        Predsednica: 
        Edita Šabanović 
 
Zapisala: Barbara Lakota 
 
 
Prilogi: 

- Zapisnik prodaje novoletnih voščilnic in drobnih daril 14.12.2010 
- Predlog strokovne delavke za financiranje šole v naravi za učenca 3. razreda 

 


