Ne lektorirano

Številka:
Datum: 15. 11. 2016

ZAPISNIK
3. seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila v torek, 8. 11. 2016, ob 17.30 uri v učilnici
133 – 4. d.
PRISOTNI:
Tanja Šubic, Lilijana Lukšič Medved, Iztok Kovačič, Alojz Strajnar, Darja Padovan, Tina Godina,
Bernarda Kobe

OSTALI PRISOTNI:
Darja Brezovar – ravnateljica
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prve seje, ki je bila 31.5.2016
2. Nadomestni član Upravnega odbora šolskega sklada
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. Predstavitev sofinanciranja dejavnosti učencev (vstopnine…) iz šolskega sklada
7. Načrti za naprej, predlogi, pobude
8. Razno
Predsednica je ugotovila, da je prisotnih sedem članov.
Prebrala je dnevni red. Noben član ni imel pripomb ali dopolnitev dnevnega reda.

K 1. točki - Pregled in potrditev zapisnika pete seje, ki je bila 31. 5. 2016
Predsednica je prebrala sklepe zapisnika. Pripomb na zapisnik ni bilo.

K 2. točki - Nadomestni član Upravnega odbora šolskega sklada
Na seji sveta staršev 27.9.2016 je bil za nadomestnega člana predlagan in soglasno potrjen Alojz
Strajnar. Alojz Strajnar bo nadomeščal Slavko Kafol do konca tega mandata. Slavka Kafol je
prenehala z delom V UOŠS, ker je njen otrok končal 9 razred.
SKLEP 3/2: Nadomestni član UOŠS je do konca mandata Alojz Strajnar.

K 3. točki - Pregled dogodkov


Na prvem roditeljskem sestanku, ki je bil 13.9.2016, in na svetu staršev, dne 27.9.2016,
je predsednica predstavila delo šolskega sklada v šolskem letu 2015/16 in načrte za letošnje
šolsko leto.

V oktobru je bila zbiralna akcija papirja. Veliko papirja pa je bilo pripeljanega tudi
direktno na Dinos.

Že potekajo priprave na novoletni sejem, ki bo v začetku decembra.

K 4. točki - Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
Šolsko leto 2016/17 smo začeli s 2.910,77 €.
Pridobljena finančna sredstva:
 zbiranje papirja: skupaj akcija in posamezniki - 1.056,05 €
Porabljena sredstva skupaj 760,82 €



vstopnine - 245,00 €
prijavnine na tekmovanja - 515,82 €

Dne 7.11. 2016 je bilo stanje na računu šolskega sklada 3.202,11 €.

K 5. točki - Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
Prošenj za podporo iz strani staršev za socialne potrebe nismo obravnavali, kajti šola uspeva
zagotavljati ta sredstva iz drugih virov oz. sredstev za namen odpravljanja socialnih težav. Starši
se s prošnjami za plačilo določenih zneskov tekom leta obračajo na svetovalno delavko.

K 6. točki - Predstavitev sofinanciranja dejavnosti učencev (vstopnine…) iz šolskega sklada
Sofinanciranje dejavnosti učencev je predstavljeno v letnem delovnem načrtu šole in je
enakomerno razporejeno na vse učence od prvega do devetega razreda. Člani upravnega
odbora niso imeli pripomb.

K 7. točki - Načrti za naprej, predlogi, pobude


V šoli se aktivno pripravljajo na novoletni sejem, ki bo v začetku decembra. Temu bo
namenjen tudi tehnični dan, ki bo 18.11.2016. Takrat bodo učenci skupaj z mentorji
izdelovali izdelke, ki jih bodo prodajali na sejmu. Izdelki bodo pred sejmom predstavljeni na




šolski spletni strani. Letos bodo pripravili več prehranskih izdelkov, saj jih je na lanskem
sejmu zmanjkalo. Učence, ki bodo na sejmu prodajali, bodo mentorji motivirali, da bodo
poznali izdelke, ki jih bodo prodajali.
Podan je bil predlog, da bi konec novembra oz. v začetku decembra poslali prošnjo za
donatorska sredstva podjetjem in organizacijam v našem kraju.
V pomladnih mesecih bo še ena zbiralna akcija papirja.

Sklep 3/7-1: Priprave na novoletni sejem uspešno potekajo po zastavljenih načrtih.
Sklep 3/7-2: V prednovoletnem času bomo poslali prošnje za donatorska sredstva podjetjem
in organizacijam, predvsem tem, ki so v našem kraju in so na kakšen način povezana s
šolo. Predsednica bo pripravila prošnjo.
Sklep 3/7-3: V pomladnih mesecih bo še ena zbiralna akcija papirja.

K 8. točki – Razno
Pod točko razno mnenj ali pripomb ni bilo.

Seje je bila zaključena ob 18.45 uri.

Predsednica UO šolskega sklada
Tanja Šubic

