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

ZAPISNIK 17. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA

Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, dne 20.09.2012 ob 16.30
uri, sestali na 17. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:

1. Pregled finančnega stanja
2. Pregled obračuna ureditve hodnikov in garderob
3. Pregled in potrditev korespondenčnih sklepov
4. Priprava volitev novih članov UO Šolskega sklada
5. Razno

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

Ad 1.) Pregled finančnega stanja

Po računovodskih podatkih je bilo, dne 17.09.2012, na računu Šolskega sklada
zbranih 5.270,75 EUR. Računovodsko poročilo za šolsko leto 2011/2012 je v prilogi
zapisnika.

SKLEP: Računovodsko poročilo za šolsko leto 2011/2012 se sprejme brez pripomb.

Ad 2.) Pregled obračuna ureditve hodnikov 2. nadstropja in garderob 1.
razred

Člani UO Šolskega sklada smo si ogledali ureditev hodnikov 2. nadstropja, garderob
1. razreda in klopi pri vhodu v pritličju. Izvedba je potekala skladno s sprejetim
dogovorom. Seznanili smo se s končnim obračunom del. Predračunska vrednost
projekta je bila 9.459,84 EUR.
Pri montaži garderob 1. razreda, je bila dodatno ugotovljena potreba po montaži
poličk v omarice. Dodanih je bilo 70 kosov poličk, v vrednosti 130,68 EUR.
Končni obračunski znesek projekta je bil 9.590,52 EUR.

SKLEP: Upravni odbor Šolskega sklada je soglasno potrdil končni obračun del v
znesku 9.590,52 EUR.

Ad 3.) Pregled in potrditev korespondenčnih sklepov

Člani UO Šolskega sklada smo se v juniju 2012 seznanili, da je šolska svetovalna
služba pripravila seznam 42 učencev, ki bi bili upravičeni do sofinanciranja nakupa
delovnih zvezkov, v znesku 1.527,20 EUR.



Planirana poraba sredstev Šolskega sklada za šolsko leto 2011/2012, (13. sestanek
UO Šolskega sklada, dne 18.10.2011) iz tega naslova, je bila 1.200,00 EUR. Razlika v
znesku 327,20 EUR, naj bi se črpala iz kvote sredstev za nadarjene, ki v tem šolskem
letu ni bila popolnoma izkoriščena. Na osnovi korespondenčnega glasovanja, dne
21.06.2012, je upravni odbor soglasno sprejeli sklep, da se 42 učencem po seznamu
šolske svetovalne službe, odobri sofinanciranje 50% vrednosti zneska nakupa
delovnih zvezkov za posameznega izbranega učenca. Skupni znesek sofinanciranja
naj bi znašal 1.527,20 EUR.

Člani UO Šolskega sklada smo se seznanili z dejansko izvedbo projekta. Šolska
svetovalna služba je na seznam učencev dodatno vključila enega učenca. Dejanski
znesek sofinanciranja nakupa delovnih zvezkov za 43 učencev je znašal 1.442,20
EUR. Znesek je zaradi pridobljenega popusta pri nakupu (6%) nižji od predvidenega.

SKLEP: Upravni odbor Šolskega sklada je soglasno potrdil sofinanciranje nakupa
delovnih zvezkov 43 učencem, v znesku 1.442,20 EUR.

Ad 4.) Priprava volitev novih članov UO Šolskega sklada

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki
šole. Zaradi poteka mandata dosedanjim članom se bo spremenila sestava upravnega
odbora sklada. Tako bodo v mesecih septembru in oktobru 2012 potekale aktivnosti
v zvezi z iskanjem in potrjevanjem novih članov sklada. Z navedenim se seznani
ravnatelja šole in predsednico Sveta staršev.

SKLEP: Nov upravni odbor se bo v celoti konstituiral na naslednjem sestanku.

Ad 5.) Razno

Člani UO smo se seznanili, da bo jesenska papirna akcija izvedena 9.10.-10.10.2012.
Razredniki 9.razredov so na UO naslovili prošnjo (v prilogi), da bi znesek za papir,
katerega teža presega 5 kg na učenca, izplačali za lažje pokritje organizacijskih
stroškov valete.

SKLEP: Upravni odbor je soglasno sprejel sklep, da se ugodi prošnji učencev 9.
razredov. Znesek prihodka od zbranega odpadnega papirja, ki presega 5kg na
učenca 9. razredov, se izplača za pokritje organizacijskih stroškov valete.

UO sta bili predloženi tudi dve prošnji (v prilogi zapisnika) za sofinanciranje
projektov:

- Prošnja za pokritje prevoznih stroškov za obisk 3. Festivala ustvarjalnosti in
inovativnosti mladih – Open Fest (ga. Katrca Horvat)

- Prošnja za pokritje stroškov izvedbe Poskusi v kemiji - steklopihaška delavnica
(ga. Danica Kikelj)

SKLEP: Upravni odbor je soglasno sprejel sklep, da se iz sredstev Šolskega sklada
sofinancira zgoraj navedena projekta.



Upravni odbor se je seznanil z željo učiteljic razredne stopnje o nabavi interaktivne
table, ki bi bila namenjena skupni uporabi. Okvirna nabavna cena je 2.000 EUR.

SKLEP: Nabava interaktivne table za razredno stopnjo se vključi v plan dela Šolskega
sklada v šolskem letu 2012/2013. Z navedenim se na naslednjem sestanku seznani
novo ustanovljeni upravni odbor Šolskega sklada.

Sestanek se je zaključil ob 18:00 uri.
Predsednica:
Edita Šabanović

Zapisala: Barbara Lakota


