ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice

ZAPISNIK 16. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, dne 17.04.2012 ob 16.30
uri, sestali na 16. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Potrditev sklepov korespondenčnih sestankov
Pregled ponudb za ureditev hodnikov 2.nadstropja in garderob za 1.razred
Razno

Prisotni: Mateja Vahčič, Petra Hrovat, Edita Šabanović, Saša Šuvak, Barbara Lakota
Opravičeno odsotna: Irena Reškovac, Liljana Leskovar
Ad 1.) Pregled zapisnika prejšnje seje
SKLEP: Zapisnik se sprejme brez pripomb.
Ad 2.) Potrditev sklepov korespondenčnih sestankov
Člani UO Šolskega sklada smo korespondenčno obravnavali tri prošnje, posredovane
s strani razredničark, za sofinanciranje oz. delno sofinanciranje šole v naravi (prošnje
so priloga zapisnika):
• učenka 3.razred plavalni tečaj Kr.Gora (obvezna ŠVN)
125,00 EUR
• učenka 3.razred plavalni tečaj Kr.Gora (obvezna ŠVN)
125,00 EUR
• učenec 6.razred ŠVN Radenci
110,00 EUR
SKLEP: Iz sredstev Šolskega sklada se nameni 360,00 EUR za financiranje šole v
naravi učenkam in učencem po seznamu, zaradi socialno šibkega statusa (prošnje v
prilogi zapisnika).
Ad 3.) Pregled ponudb za ureditev hodnikov 2. nadstropja in garderob 1.
razred
Glede na sprejet plan dela na 13. in 14. sestanku UO Šolskega sklada, smo člani
pristopili k zbiranju informacij in ponudb za učencem prijazno ureditev hodnikov 2.
nadstropja (klopi, vitrine) in garderobe za 1.razred.
Člani UO Šolskega sklada smo se seznanili s štirimi prejetimi ponudbami idejne
zasnove ureditve hodnikov v 2. Nadstropju, klopi pri vhodu v pritličju in garderobe za
1.razred.

Na osnovi prejetih ponudb, smo se na osnovi kriterijev cene in kvalitete, soglasno
odločili za ponudnika Macro Standard d.o.o. .
SKLEP: Potrjujemo predračun Macro Standard d.o.o. št. 386/2011-ureditev hodnika,
št. 387/2011-pritličje vhod, 388/2011-garderobe 1.razred. Našo odločitev ponudniku
sporoči predsednica UO Šolskega sklada in se dogovori za končni znesek investicije.
Vsa dokumentacija se pošlje g. ravnatelju v pregled in potrditev ter odločitev o
datumu izvedbe.
Ad 4.) Razno
Po računovodskih podatkih je bilo, dne 17.04.2012, na računu Šolskega sklada
zbranih 15.082,75 EUR.
UO Šolskega sklada se je seznanil s poročilom o uspešni izvedbi pomladanske papirne
akcije, v kateri je bilo zbrano 31.720 kg odpadnega papirja. Iz tega naslova je bilo na
TRR Šolskega sklada nakazano 3.119,64 EUR.
Pri akciji so sodelovali tudi stanovalci stolpnice Titova 71., Vulkanizerstvo Čop in
Gradbeništvo Imerovski. Zahvala tudi učencem 9.razredov, učiteljem, ostalim
delavcem šole in staršem pri nemotenem poteku papirne akcije.
Razredniki 9.razredov so na UO naslovili prošnjo (v prilogi), da bi znesek za papir,
katerega teža presega 5 kg na učenca, izplačali za lažje pokritje stroškov valete.
SKLEP: Na osnovi podatkov o zbranem papirju učencev 9.razredov, se iz zbranih
sredstev izplačajo naslednji zneski:
9.A
9.B
9.C

281 EUR
112 EUR
152 EUR

Člani UO Šolskega sklada smo se seznanili tudi s poročilom o akciji zbiranja igrač (v
prilogi).
Akcija zbiranja oz. darovanja igrač, ki je potekalo od 29.2. do 2.3.2012 v šolski
knjižnici, je bila zelo uspešna.
Učenci naše šole so se v velikem številu odzvali na tovrstno zbiranje, saj so oddelki
JV in OPB-ja z njihovo pomočjo dobili zelo primerne in praktične igrače. Vzgojiteljice
in vzgojitelji v oddelkih OPB-ja so igrače razdelili po oddelkih glede na primernost
igrač starostni stopnji otrok.
Naslednji sestanek UO Šolskega sklada je predviden v začetku junija 2012.
Sestanek se je zaključil ob 17:50 uri.
Predsednica:
Edita Šabanović
Zapisala: Barbara Lakota

