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ZAPISNIK 7. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 

 
Predstavniki šolskega sklada smo se dne 18.06.2010, ob 19.30 uri, sestali na 7. sestanku in obravnavali 
naslednji dnevni red:  
 
1. Pregled uspešnosti našega letošnjega dela in načrti za naslednje šolsko leto 
2. Predlogi za novega člana  
3. Razno 
 
Na sestanku so bili udeleženi naslednji predstavniki šolskega sklada: Darja Nagode, predsednica; Monika 
Novak, Roman Berginc, Barbara Udrih, Renata Magnik Lavtižar in Edita Šabanović. 
Odsotna: Irena Reškovac 
 
 

1. Pregled uspešnosti našega dela in načrti za naslednje šolsko leto 
 

• Po računovodskih podatkih na dan 16.6.2010 je na računu šolskega sklada trenutno zbranih 
4.383,37 €.  

• Projekt omaric za predmetno stopnjo je bil med zimskimi počitnicami realiziran, s pomočjo ankete 
smo dobili vpogled v želje staršev, za namene porabe sredstev sklada.                                       

• Za novo šolsko obdobje bomo pripravili nove vloge za zbiranje sredstev na račun šolskega sklada. 
Ponujena bo možnost izbire prispevka v znesku 3, 5 ali 10 €. Podpisane vloge bo potrebno vrniti 
razrednikom. Vloga bo dopolnjena s podatkom, da gredo zbrana sredstva iz papirnih akcij na račun 
šolskega sklada, s poudarkom na prošnji, da se vzpodbudi starše in otroke, da shranjujejo in zberejo 
čim več papirja. Predlagamo, da se poleg najbolj uspešnega razreda pri akciji nagradi tudi 10-15 (oz. 
do zapolnitve mest na avtobusu) posameznikov, ki bodo zbrali največ papirja in se jih povabi na izlet 
skupaj z najbolj uspešnim razredom. Učencem zmagovalnega razreda, ki ne prispevajo nič papirja, 
nagradni izlet tudi po našem mnenju ne pripada. 

• V začetku novega šolskega leta bodo razredniki seznanili starše z možnostjo finančne pomoči iz 
šolskega sklada. Torej, da starši lahko zaprosijo za pokritje oz. sofinanciranje stroškov obveznih 
učnih vsebin iz šolskega sklada. Glede na interes staršev in količino prispelih vlog na šolsko 
svetovalno službo, bomo določili odstotek letnega priliva sredstev sklada, ki bo namenjen za pomoč 
socialno šibkim učencem.  

• Glede na to, da je bil po rezultatih ankete izkazan interes staršev, da bi se iz sredstev šolskega sklada 
financirale delavnice za otroke, je bil ravnatelju posredovan spisek trenutno ponujanih 
izobraževalnih vsebin in izvajalcev. Te delavnice naj bi se izvajale v skladu z učnim in vzgojnim 
načrtom, ter glede na aktualno problematiko v šoli. Nadalje naj bi se za realizacijo teh projektov 
dogovarjal ravnatelj in strokovni delavci šole. 

• Kamere, ki bodo omogočile večji nadzor nad šolskim dogajanjem in posledično večjo varnost, so 
predvidene za nabavo v letu 2011; nabavo in montažo naj bi financirala Občina Jesenice. Šolski sklad 
s tem ne bo imel stroškov. 

• Nakup projektorjev, računalnikov in ostale opreme iz sredstev šolskega sklada ni potreben.  Nakup 
te opreme je predviden je s strani šole iz drugih sredstev.  



• Predlog je bil, da se finančno pomaga družini s tremi šoloobveznimi otroki. Možnost bo staršem 
predstavljena preko razrednika. V kolikor bi bil s strani družine izkazan interes po pomoči, se bo 
določila višina sredstev, ki bodo namenjena sofinanciranju šolskih dejavnosti otrok.  

• Dolgoročno naj bi varčevali tudi za nabavo omaric za razredno stopnjo. Te bi se nabavile enkrat v 
prihodnjih letih (plan za vsaj 3-4 leta). 

• Z ravnateljem se bomo posvetovali o morebitnem nakupu športne opreme za otroke, ki nas bi jo 
šola potem lahko posojala učencem za izvajanje športnih aktivnosti (tekaška oprema, rolerji, smuče 
za alpsko smučanje ipd.).  

• Šolski sklad je zainteresiran za financiranje projektov, katerih vrednost je trajnejša oz. ima projekt 
vpliv na kvaliteto šolanja in življenja otroka tudi v prihodnosti. 

• Iz sredstev šolskega sklada bi se lahko ob zaključku šolskega leta vsako leto za devetošolce 
financirala zaključna prireditev oz. valeta. Ker se pri izvedbi te prireditve pojavljajo določene težave 
s sodelovanjem učencev, predlagamo, da se prouči smisel vztrajanja pri sedanji obliki prireditve.   V 
kolikor bi se odločili za spremembe smo za ta namen iz sredstev sklada pripravljeni financirati 
eventuelen nastop glasbene skupine, zabavne gledališke predstave ali podobno, kar bi 
devetošolcem popestrilo spomin na zadnji osnovnošolski dan za vse življenje.  

 
 

2. Predlogi za novega člana 
 

• Ker se Monika Novak zaradi preselitve in prešolanja otroka poslavlja, bo potrebno izbrati novega 
člana/predstavnika staršev v šolski sklad. Soglasno smo sklenili, da je najlažje novega člana izbrati na 
prvem svetu staršev v prihodnjem šolskem letu, kjer se bo tudi predstavilo tudi dosedanje delo in 
plane.  

 
 

3.   Razno 
 

• Na spletni strani šole naj se v naslednjem šolskem letu pod rubriko za starše, objavi tudi poimenski 
seznam predstavnikov razredov za svet staršev in članov odbora šolskega sklada z njihovimi 
kontaktni podatki. Z namenom, da imajo starši možnost z njimi kontaktirati. 

• Ker predstavlja denar od papirne akcije precejšen znesek priliva sredstev za sklad, naj se na spletni 
strani  vidno objavi obvestilo, da bodo papirne akcije potekale tudi v bodoče dvakrat letno in naj 
starši in otroci odpadni papir hranijo. 

• Starše naj se s tem dejstvom seznani in spodbudi tudi na prvem roditeljskem sestanku. 

• Soglasni smo, da so rezultati preteklega dela zadovoljivi in da smo bili pri dosedanjem dvoletnem 
delovanju konstruktivni in prizadevni.  
 

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri. 
 
 
 
Zapisala: Monika Novak                                                                                        Predsednica: Darja Nagode 

 
 


