ŠOLSKI SKLAD OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
Številka: 900-1/2018-2
Datum: 27. 11. 2018
Zapisnik 2. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 27. 11. 2018
Prisotni: Mojca Vilič, Inga Lamberger, Selma Pajić, Barbara Peterlin, Ester Endliher,
Nizama Silić.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka.
Volitve nadomestnega člana v upravnem odboru šolskega sklada.
Obravnava novo prispelih prošenj.
Potrditev sklepa korespondenčnega sestanka.
Novoletni bazar.
Pregled finančnega poročila.
Razno.

Ad 1.) Potrditev zapisnika
Zapisnik prejšnjega sestanka je bil pregledan in potrjen s strani članov šolskega
sklada.

Ad 2.) Izvolitev novega člana
Maja Umjenović je podala odstopno izjavo, zato je odbor soglasno potrdil novo članico
Nizamo Silić.

Ad 3.) Obravnava novo prispelih prošenj
1. Sofinanciranje naravoslovnega dne na Goričkem – obisk Vulkanije (prošnja
vodje Uršule Žumer).
Odbor odobri prošnjo v celoti. Prispeva 12€ na učenca, skupaj 638,40€.
Prošnja odbora pa je, da se v bodoče prošnje oddajo odboru pred izvedbo sličnih
projektov.

2. Plačilo prevoza za člane knjižničarskega krožka – obisk knjižnega sejma v
Ljubljani (prošnja Barbare Udrih).
Višina računa 81,20€ - odobreno.
3. Nabava likovnega materiala za potrebe podaljšanega bivanja za izdelovanje
novoletnih voščilnic (prošnja Mirjam Janjoš).
Višina računa 156€ - odobreno.

Ad 4.) Potrditev sklepov korespondenčnega sestanka
1. Prošnje staršev za sofinanciranje otrok v šoli v naravi:
Odbor ŠS je po pregledu prejetih prošenj (upravičenost potrjena s strani socialne
delavke) korespondenčno odobril in danes potrdi vse prošnje za financiranje ŠVN v
celoti in sicer:
- odobreni sta dve prošnji učencema iz 8. razreda in
Višina donacije: 221,04€.
- ena prošnja za učence iz 6. razreda
Višina donacije: 330,21€.

Ad 5.) Novoletni bazar
Organizacija bazarja: datum 11.12.2018.
Bazar naj bi trajal od 12. do 19.00 ure. Pri prodaji izdelkov na stojnicah v avli šole bodo
sodelovali učenci 9. razredov po razporedu. Prisotni bova tudi članici šolskega sklada,
učiteljici Mojca in Inga, v popoldanskem delu pa zunanji člani po dogovoru. Po 19. uri
se neprodani izdelki shranijo v zbornici in ponudijo v nadaljnjo prodajo kolektivu.
Izdelki, ki bodo v prodaji, so delo učencev predmetne stopnje, ki so bili narejeni na
dveh tehničnih dnevih. Izkupiček od prodanih izdelkov se v celoti nameni šolskemu
skladu. Menimo, da je potrebno dobro obveščanje. Razredničarke bodo učencem na
razredni stopnji razdelile obvestila za starše. Izdelana pa bosta tudi dva velika plakata
namenjena obveščanju ostalim učencem in staršem.

Ad 6.) Finančno poročilo
- v prilogi.

Ad 7.) Razno
Do naslednjega sestanka pripraviti okvirne predloge za donacije učnih pripomočkov,
na podlagi prošenj učiteljev. Predstavnice staršev iz odbora šolskega sklada so izrazile
željo, da bi se enkrat sestali tudi z vodstvom šole.

Zapisnik zapisala:
Inga Lamberger

Datum: 12.12.2018

Predsednica:
Selma Pajić

