Ne lektorirano

Številka: 900-3/2015-2
Datum: 16. 11. 2015

ZAPISNIK
1. seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila v četrtek, v četrtek, 12. 11. 2015,
ob 16.30 uri v učilnici 4. c - 133.

PRISOTNI:
Tanja Šubic, Slavka Kafol, Lilijana Lukšič Medved, Darja Padovan, Tina Godina, Bernarda Kobe
ODSOTNI:
Iztok Kovačič
OSTALI PRISOTNI:
Darja Brezovar – ravnateljica, Brigita Levstik – poslovna sekretarka

Dnevni red:
1. Konstituiranje upravnega odbora
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje, ki je bila 9. 6. 2015
3. Pregled dogodkov od zadnje seje do sedaj
4. Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
5. Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
6. Obravnava predloga šole glede sofinanciranja dejavnosti učencev (vstopnine...) iz šolskega
sklada
7. Načrti za naprej (novoletni sejem, dobrodelna prireditev, ...), predlogi in pobude.
Predsednica je ugotovila, da je prisotnih šest članov.
Prebrala je dnevni red. Noben član ni imel pripomb ali dopolnitev dnevnega reda.
K 1. točki – Konstituiranje upravnega odbora
Na zadnji seji upravnega odbora je bilo ugotovljeno, da poteče dvoletni mandat upravnega
odbora. Sveta staršev je sklenil, da se v upravni odbor šolskega sklada imenuje iste člane kot so
bili do sedaj.
Mandat upravnega odbora traja dve leti. Upravni odbor sestavljajo štirje člani s strani staršev ter
trije predstavniki delavcev šole. S strani staršev so bili imenovani: Tanja Šubic, Iztok Kovačič,
Lilijana Lukšič Medved, Slavka Kafol. S strani delavcev so bile imenovane: Darja Padovan, Tina
Godina in Bernarda Kobe.

Sklep 1/1-1: Upravni odbor šolskega sklada je konstituiran. Mandat upravnega odbora bo
trajal dve leti.
Za predsednico UO šolskega sklada je imenovana Tanja Šubic.
Sklep 1/1-2: Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je Tanja Šubic.
K 2. točki - Pregled in potrditev zapisnika pete seje, ki je bila 9. 6. 2015
Predsednica je prebrala zapisnik. Pregledani so bili sklepi zapisnika.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP 1/2: Zapisnik 5. seje je bil potrjen.
K 3. točki - Pregled dogodkov od zadnje seje do sedaj
Potek dogodkov od zadnje seje je bil sledeč:
 izgradnja avtobusnega postajališča
 zbiralna akcija papirja - predlagano je bilo, da se motivira učence 9. razreda z 50 % sredstvi od
zbiralne akcije papirja
 predlagano je bilo, da se zapisnik objavi na spleteni strani šole.
Sklep 1/3: Seznanitev s potekom dogodkov od zadnje seje šolskega sklada.

K 4. točki - Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)


Ob pričetku delovanja šolskega sklada je bilo na računu 19.106,46 evrov.
Porabilo se je okoli 8.000,00 evrov, pridobilo pa okoli 5.000,00 evrov sredstev.
 Drugo leto delovanja je bilo na računu okoli 16.000,00 evrov sredstev. Porabilo se je cca
20.000,00 evrov, pridobilo pa 8.000,00 evrov sredstev.
 Tretje leto oz. na dan 12. 11. 2015 je stanje na računu sklada 3.876,92 evrov.

Sklep 1/4: Seznanitev s finančnim poročilom šolskega sklada.
K 5. točki - Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
Vlog s strani staršev za socialne potrebe na šolski sklad ni bilo naslovljenih. V kolikor so se pojavile
kake težave, glede plačevanja, so le-te poplačane z drugih virov oz. sredstev za namen
odpravljanja socialnih težav - botrstvo, Petka za nasmeh,...

Sklep 1/5: Ugotovljeno je bilo, da vlog ali prošenj za pomoč iz šolskega sklada, s strani
staršev, ni bilo naslovljenih na šolski sklad.

K 6. točki - Obravnava predloga šole glede sofinanciranja dejavnosti učencev (vstopnine...) iz
šolskega sklada
Ravnateljica je predstavila predlog za sofinanciranje dejavnosti. Povedala je tudi, da je sam
predlog sofinanciranja dejavnosti objavljen v letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2015/2016.
Sklep 1/6: Podani predlog za sofinanciranje dejavnosti v šolskem letu 2015/2016 je objavljen
v letnem delovnem načrtu.
K 7. točki - Načrti za naprej (novoletni sejem, dobrodelna prireditev, ...), predlogi in pobude.
Ravnateljica je seznanila šolski sklad, da bo 20. 11. 2015 otvoritev avtobusnega postajališča.
Prireditev pripravljajo učenci 9. razreda.
Prvi torek v mesecu decembru se bo izvedel novoletni sejem. Predlagano je bilo, da naj se
sodelujoče učence na sejmu, predhodno pripravi, da bodo seznanjeni z izdelki ter jih motivirati,
da se proda čim več izdelkov.
Podana je bila pobuda, da se izvede dobrodelna prireditev. Na prireditvi naj nastopajo šolske
skupine, pevski zbori, harmonikarji, udeleženci interesnih dejavnosti, plesna skupina, … Prireditev
naj bi bila izpeljana v mesecu aprilu ali maju.
Sklep 1/7: Predlog članov šolskega sklada je, da se izpelje dobrodelna prireditev, na kateri naj
bi nastopali učenci (dramske skupine, pevski zbori, …) predvidoma v mesecu aprilu
ali maju.

Naslednji sestanek upravnega odbora šolskega sklada bi bil v mesecu maju.

Seje je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala:
Brigita Levstik

Predsednica UO šolskega sklada
Tanja Šubic

