Predlog, ne lektorirano

ZAPISNIK
5. seje upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila v torek, 9. 6. 2015, ob 17. uri, v zbornici.
Prisotni:
Tanja Šubic, Iztok Kovačič, Lilijana Medved Lukšič – predstavniki staršev; Darja Padovan,
Bernarda Kobe – predstavnici zaposlenih na šoli
Odsotna:
Slavka Kafol – predstavnica staršev; Tina Godina – predstavnica zaposlenih na šoli
Ostali prisotni:
Darja Brezovar - ravnateljica; Brigita Levstik – poslovna sekretarka

Predviden je naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika četrte seje, ki je bila 11.11.2014
Pregled dogodkov od četrte seje do sedaj.
Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
Okvirni načrt dela za naslednje šolsko leto, predlogi, pobude
Iztekanje mandata upravnega odbora ŠS, priprava na volitve
Razno

K 1. točki - Pregled in potrditev zapisnika četrte seje, ki je bila 11.11.2014
Predsednica je prebrala zapisnik.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP 5/1: Zapisnik 4. seje je bil potrjen.

K 2. točki - Pregled dogodkov od četrte seje do sedaj
Potek zbiranja sredstev je bil sledeč:
●
zbiralna akcija papirja
V obeh letošnjih akcijah smo zbrali manj papirja v primerjavi s prejšnjimi leti.
Bernarda je dejala, da pri zbiralni akciji papirja nagrajevanje ni bilo motivacijsko
naravnano. V naslednjem šolskem letu bomo bolj motivirali učence in določili mejo za
zbrano količino, ki se nagradi ter način nagrajevanja.
●

zbiralna akcija oblačil
Pri zbiralni akciji oblačil je veliko dela, dohodek pa je majhen, zato oblačil naslednje leto
ne bomo zbirali.
●
novoletni sejem
Novoletni sejem je dobro uspel.
Podan je bil predlog, da bi v bodoče učence pred sejmom učili prodaje, jih motivirali, saj
tokrat niso dobro poznali izdelkov, ni bilo ustreznega interesa za prodajo izdelkov.
●
dobrodelna prireditev
Dobrodelna prireditev z naslovom »Danes skozi stara, jutri skozi nova« je dobro uspela.
Predsednica je dejala, da so bili s pripravo prireditve kar visoki stroški, saj je prireditev
potekala v telovadnici, ki jo je bilo potrebno ustrezno pripraviti za prireditev.
Ravnateljica je predstavila postopek priprave na dobrodelno prireditev ter pojasnila, da
bi bila avla premajhna za tako veliko število gostov. Pri prireditvi je bila poudarjena tudi
promocija šole.
●
prošnje za donacije
Oddali smo veliko prošenj. Odziv je bil dober. Prošnjam so se odzvali: IMP Armature
d.o.o., Revoz d.o.o, Adria Plus d.o.o., Tomas d.o.o., Jeklotehna Špoljar d.o.o., Drobnič Edo
s.p., Delikato d.o.o., Strehca d.o.o., Logos.si d.o.o., GPI d.o.o., Elektro Ljubljana d.d.,
Pekarna Pepe d.o.o., Družina Rustja Šiško Škofljanc in Pohodniško društvo NM.
Sklep 5/2-1: Pri zbiralni akciji papirja bomo v naslednjem šolskem letu bolj
motivirali učence in določili mejo za zbrano količino, ki se nagradi ter način
nagrajevanja.
Sklep 5/2-2: Oblačil prihodnje šolsko leto ne bomo zbirali, ker je dohodek
premajhen.
Sklep 5/2-3: Za novoletni sejem je potrebno učence, ki bodo prodajali izdelke,
bolj motivirati za prodajo izdelkov. Pred sejmom bodo imeli ti učenci sestanek z
mentorjem.
Sredstva so bila porabljena za:
● vstopnine predstav vsem učencem od 1. do 9. razreda
● prijavnine na tekmovanja
● plesni tečaj za 9. razred (sredstva zbrana s strani učencev 9. razreda pri zbiralni akciji
papirja)
● vstopnine nadarjenim in vedoželjnim učencem 7. do 9. razreda (London, Švica)

Iztok Kovačič je predstavil potek dela izgradnje novega avtobusnega postajališča pred našo OŠ.
Dogovori so se pričeli že pred novim letom. Za glavnega izvajalca je bil izbran Špoljar, ki se je
nato sam dogovarjal za dela s podizvajalci. Plato je potrebno še utrditi.
Ravnateljica je dejala, da se dogovarja z izvajalcem za ureditev stopnišča ob avtobusnem
postajališču. Dela naj bi bila zaključena do novega šolskega leta.

K 3. točki - Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
V obdobju od 23. 12. 2014 do 2. 6. 2015 je 14 podjetij doniralo 2.140,00 eur. Če prištejemo še
Revoz, katerega nakazilo še čakamo, pa 2.640,00 eur.
Staršev se je odzvalo 13. Skupaj so darovali 375,00 eur.
S strani delavcev šole se je nabralo prostovoljnih prispevkov za 40,00 eur.
Donacije skupaj: 3.215,00 eur.
Ostali večji prihodki v letu 2014/15 so pridobljeni od:
● zbiranja papirja 2.516,00 eur, oblačil 40,00 eur
● novoletnega sejma 1.716,25 eur (stroškov približno 140,00 eur)
● dobrodelne prireditve “Danes skozi stara, jutri skozi nova” 1.290,00 eur (stroškov
približno 500,00 eur)
Večji odhodki so bili:
● učencem od 1. do 9. razreda je bila krita ena vstopnina za predstavo – 2.360,00 eur
● prijavnine na tekmovanja vsem tekmovalcem – okvirno 1.450,00 eur
● vstopnine ekskurzij nadarjenim in vedoželjnim učencem - Švica, London – 1.461,00 eur
● plesni tečaj za deveti razred - 1.375, 60 eur
● ostale vstopnine nadarjenim – okvirno 140,00 eur
Stanje na računu dne 8. 6. 2015 je bilo 16.481,61 eurov.
Avtobusno postajališče še ni plačano. Ravnateljica je dejala, da bo del stroškov za avtobusno
postajališče krila šola, del pa bo odtegnjen iz šolskega sklada.

K 4. točki - Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
Vlog s strani staršev za socialne potrebe ni bilo posredovanih.

K 5. točki - Okvirni načrt dela za naslednje šolsko leto, predlogi, pobude
Načrt dela za pridobivanje sredstev šolskega sklada bi zastavili že po utečenih aktivnostih, ki so
bile že izvedene v letošnjem šolskem letu:
● Novoletni sejem oz. bazar - priprave naj se bi pričele izvajati že v novembru.
● zbiralna akcija papirja dvakrat letno - jeseni in spomladi
● dobrodelna prireditev
● Podan je bil predlog, da se morda v mesecu oktobru, ko je mesec varčevanja, določen
znesek npr. 2,00 eura na učenca donira v šolski sklad.
● Prošenj podjetjem za donacije v naslednjem šolskem letu ne bomo pošiljali.
● Dohodnine ni možno vključiti v donacijo za šolski sklad.
Sklep 5/5-1:

Pridobivanje sredstev za šolski sklad bi ohranili po utečenih in zastavljenih
dejavnostih (zbiralna akcija papirja, novoletni sejem, dobrodelna prireditev).

Sredstva šolskega sklada nameravamo porabiti za:
● avtobusno postajališče
● vstopnine predstav za vse učence
● prijavnine na tekmovanja
● sredstva od zbranega papirja devetega razreda – 9. razredu za valeto oz. končni izlet
K 6. točki - Iztekanje mandata upravnega odbora ŠS, priprava na volitve
Predsednica je dejala, da se z 21. 11. 2015 izteka dvoletni mandat UO šolskega sklada. Pričeti bo
potrebno s postopkom konstituiranja novega UO šolskega slada.
Svetu staršev bomo na prvi seji septembra 2015 podali predlog, da pripravi predloge za nove
člane UO šolskega sklada.
Podan je bil predlog, da dosedanji UO šolskega sklada ostane še en mandat. V kolikor v svetu
staršev menijo drugače, naj podajo nove predloge članov.
K 7. točki - Razno
Pod točko ni bilo nobenih predlogov in pobud.
Seje je bila zaključena ob 18.25.

Zapisala:
Brigita Levstik

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada
Tanja Šubic

