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ZAPISNIK 31. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 16.06. 2015 sestali na 31. 

sestanku  in obravnavali naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

2. Zahvale in nove prošnje za donatorje 

3. Obravnava prispelih prošenj 

4. Razno 

 

Prisotni: Anita Kosem, Mane Mlakar, Elida Maličbegovič, Irena Dolar, Jasmina Kujačič, 

Alenka Robič (socialna delavka) in Nives Regeis  

Opravičeno odsotna: Irena Reškovac 

 

 

Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Vsi člani ŠS smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in ga v celoti potrdili. 

 

SKLEP: Vsi člani smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in se z njim 

strinjamo. 

 

 

 

Ad 2.) Zahvale in nove prošnje donatorjem 

 

Kot smo se že dogovarjali na prejšnjih sestankih, bomo ob koncu leta vsem staršem, ki so v 

tem šolskem letu sodelovali s ŠS, poslali zahvalo in obenem povabilo za nadaljnje 

sodelovanje. Zahvale bodo v kuvertah dobili otroci, katerih starši so v tem letu vplačevali v 

ŠS, ob prejemu spričevala. 

Dogovorili smo se, da se do 20.8.2015 sestavi prošnja za nove možne donatorje in se jo že v 

avgustu pošlje vsem podjetjem in obrtnikom v jeseniški občini z namenom pridobiti nove 

donatorje za šolsko leto 2015/2016. 

  

SKLEP: Člani smo se dogovorili, da se ob koncu šolskega leta pisno zahvalimo vsem 

staršem, ki so v tem šolskem letu  sodelovali s ŠS. Obenem pa bomo do konca avgusta 

poslali prošnje vsem podjetjem in obrtnikom v jeseniški občini z namenom pridobiti 

nove donatorje v prihodnjem šolskem letu. 

 

 

 

Ad 3.) Obravnava prispelih prošenj in seznanitev s stanjem na računu ŠS 

 

- Prošnja za sofinanciranje obvezne šole v naravi za 5. razred v Savudriji je odobrena. 



- Prošnja za 2. razred neobvezne šole v naravi, ki smo jo na prejšnjem sestanku zavrnili, 

je na podlagi pojasnila tokrat prisotne socialne delavke, odobrena. 

- Prošnje za sofinanciranje delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/2016 so odobrene in 

sicer od 2. do 9. razreda matematični delovni zvezki in za 6. razred še tehniko in 

tehnologijo, ker so v šestih razredih delovni zvezki najdražji. Vse skupaj v vrednosti 

okrog 2000 eur. Točen znesek bomo sporočili naknadno. 

 

Člani odbora ŠS smo se seznanili še z stanjem na računu, ki je bil dne, 16.6.2015,  5.906, 34 

eur.  

 

SKLEP: Člani smo vse prispele prošnje odobrili, ravno tako sofinanciranje delovnih 

zvezkov za matematiko od 2. do 9. razreda in tehniko in tehnologijo za šesti razred.    

Seznanili smo se tudi s stanjem na računu ŠS. 

 

 

 

Ad 4.) Razno 

 

Člani odbora smo sklenili, da bomo v septembru 2015 organizirali sestanek ravnatelja in 

športnih učiteljev ter se dogovorili, kdaj bi lahko na šoli izvedli športno humanitarno akcijo, 

kjer bi starši in otroci sodelovali pri športnih igrah trojk. Povabili bi lahko tudi ostale šole iz 

jeseniške občine k udeležbi. 

Dogovorili smo se še, da v šolskem letu 2015/16 izvedemo natečaj v zadnji triadi z naslovom: 

KAKO PRIDOBITI SREDSTVA ZA ŠS. 

S šolskim letom 2015/16 bodo deveti razredi lahko pridobili denarna sredstva iz ŠS za valeto 

z Veselo pošto v decembru. 

Na prejšnjem sestanku smo sklenili, da je potrebno za vsako transakcijo iz računa ŠS imeti 

prošnjo oz. vlogo. Na podlagi te prošnje socialna delavka naredi sklep o odobritvi subvencije. 

Če so  subvencije iz sredstev šolskega sklada, je podpisnik predsednik ŠS. Če so subvencije iz 

sredstev ministrstva, sklep podpiše ravnatelj. En izvod sklepa z vlogo staršev je v fasciklu pri 

tajnici šole, drug izvod sklepa se pošlje staršem. Socialna delavka pripravi tudi tabelo z zneski 

subvencije za računovodstvo, da vedo za obračun stroškov. Podatke o subvencijah prehrane in 

šole v naravi (iz sredstev ministrstva) se morajo hraniti 5 let, tako da pri tem tudi ostane. 

 

SKLEP: Člani odbora smo že začrtali delo za naslednje šolsko leto, kako in na kakšen 

način bomo poskušali priti do dodatnih sredstev za ŠS. Seznanili smo se tudi s tem, 

koliko časa se hranijo vloge in sklepi za različne subvencije in se s tem strinjamo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Sestanek vodil: MANE MLAKAR 

 

 

 

 

Zapisala: NIVES REGEIS 

 


