
Z A P I S N I K

6. sestanka UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA, dne 21.
12. 2017, ob 7. uri v zbornici vrtca.

PRISOTNI: Maja Ziherl, Dušanka Rupar, Anna Marie Valentar, Irena Maver, Martina
Trontelj Petrič, Zlata Erpič-računovodja, ravnateljica Zvonimira Kostrevc, zapisnikar
Mojca Kalčič Brinovec

OPRAVIČENO ODSOTNI: Milena Hvastija

Sejo je vodila predsednica UOŠS Maja Ziherl.

DNEVNI RED:

1. Finančno poročilo za šolsko leto 2016/2017

2. Program dela in finančni načrt za šolsko leto 2017/2018

3. Predlogi in pobude

K točki 1
Maja Ziherl je po uvodnem pozdravu predala besedo računovodkinji, ki je predstavila
Poročilo o sredstvih šolskega sklada za šolsko leto 2016/17, katerega je pripravila
(priloga).

Sklep:
Vsi prisotni so potrdili Poročilo o sredstvih šolskega sklada za leto 2016/17.

K točki 2
Martina Trontelj Petrič je predlagala naslednjo porabo sredstev iz šolskega sklada za
šolsko leto 2017/2018:

 splošne subvencije za učence, ki se bodo udeležili ŠOLE V NARAVI:

√ vrtec 10,00 €,

√ 3. razred 15,00 €,

√ 5. razred tisti, ki ne prejmejo subvencije od MIZŠ 7,50 €,

√ 6. razred 20,00 €;
 splošna subvencija za učence 9. razreda za zaključno ekskurzijo 10,00 €;
 dodatne subvencije ŠOLE V NARAVI (prejete vloge) - 2.000,00 €;
 denarna pomoč dodatne dejavnosti ter za nakup delovnih zvezkov ob koncu

šolske leta za naslednje leto 1.000,00€;
 dodatna subvencija za ekskurzijo na Dunaj 560,00 €;
 predstava ali izlet za vrtec 500,00 €;
 nagrade razredom za največ zbranega papirja 4*100,00 €(1 * RS, 1 * PS, , 1 *

Trebelno, 1*RS lansko š. leto-nagrada še ni bila porabljena);
 zaključek šolskega leta (nastop ali dogodek za vse učence šole) 500,00 €;



 kritje prevoza za ogled razstave Ana Frank na OŠ Škocjan, 100,00 €;
 kritje prevoza za obisk in nastop v zavodu Impoljca 100,00 €;
 ogled filma KOŠARKAR NAJ BO za vse učence 596,40 €;
 preostala sredstva (trenutno 7.776,00 €) se namenijo za garderobne omarice

za 140 učencev (predmetna stopnja); sredstva za pokritje razlike do celotnega
stroška za garderobne omarice (še 664,00 €) se bodo zbirala z namenskimi
prostovoljnimi prispevki na šolskih prireditvah

Sklep:
Predlogi za porabo sredstev iz šolskega sklada za šolsko leto 2017/18 se
potrdijo naknadno (po elektronski pošti Martini Trontelj Petrič).

K točki 3
Ravnateljica je zaključila, da bomo dodatne predloge reševali sproti glede na pobude
učencev ter finančnih prihodkov v šolski sklad.

Člani so bili soglasni, da naj se pošlje zahvala dosedanjim donatorjem ter prošnje za
donacije za naprej.
Sredstva naj se zbirajo tudi na zaključni prireditvi junija 2018.

Glede na to, da ni bilo več vprašanj, pobud ali predlogov, je predsednica zaključila
sestanek.

Sestanek je bil zaključen ob 8.15.

Zapisala Predsednice
UOŠS
Mojca Kalčič Brinovec Maja Ziherl



Z A P I S N I K

korespondenčne seje UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA,
dne 22. 12. 2017.

Dosegljivi po e-pošti:
Maja Ziherl, Dušanka Rupar, Anna Marie Valentar, Milena Hvastija, Irena Maver,
Martina Trontelj Petrič, Zlata Erpič.

Korespondenčno sejo je vodila Martina Trontelj Petrič.

DNEVNI RED:

1. Predlog porabe sredstev iz šolskega sklada za leto 2018

Potrdi se sklep iz zapisnika 6. sestanka in sicer:
Predloge pod točko 2. zapisnika za porabo sredstev iz šolskega sklada za
šolsko leto 2017/18 je potrdilo 5 članov UO šolskega sklada, 2 člana v
korespondenčni seji nista sodelovala.

Zapisala Predsednice
UOŠS
Mojca Kalčič Brinovec Maja Ziherl


