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ZAPISNIK
1. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

Datum: torek, 22.1. 2013
Začetek: 19.00

Zaključek: 20.15

Prisotni: Mateja Sušnik , Andreja Štular, Tina Marko, Damjan Udir,Francka
Žerovnik,Aleksandra Fende,Rajko Žerovnik (pri 1.točki ), Lojze Tomaževič
Odsotni:
Dnevni red:
1. Primopredaja in pregled stanja
2. Plan dela v šol. l. 2012/2013
3. Razno.

Ad 1 Primopredaja in pregled stanja
G. Rajko Žerovnik, dosedanji predsednik Šolskega sklada je predložil primopredajni
zapisnik za Šolski sklad na dan 25.11.2012. Sklad je na ta dan razpolagal z
9150,67 €- Prva stran primopredajnega zapisnika je priloga tega zapisnika, ostali
podatki so na voljo v elektronski obliki oz. so bili že posredovani.
Med 25.11.2012 in 31.12.2012 je Sklad pridobil sredstva v višini 1419,47 €, tako, da
je stanje na računu Sklada z dne 22.1.2013 10570,14 € ki so vodeni na posebnem
kontu na računu šole. Kartica stanja je priloga tega zapisnika.
Povečanje sredstev gre na račun prodaje novoletnega programa V tem času so
nastali izdatki za tabor Breženka in tiskanje voščilnic.
Člani Sklada se strinjajo s stanjem. V razpravi je pohvaljeno delo odbora Sklada, ki
so sklad ustanovili in ga pripeljali do zavidljivega finančnega stanja.
Predlaga se, da se potrdi primopredajni zapisnik in spremembe do 31.12.2012 ter
razreši stari sklic Sklada.
Sklep je soglasno sprejet.
Sklep 1: Potrdi se primopredajni zapisnik in spremembe do 31.12.2012 ter
razreši stari sklic Sklada.
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2.Plan dela v šol. l. 2012/2013
Člani odbora so v razpravi po elektronski pošti in med sestankom razpravljali o
načinu delitve sredstev in oblikovali sledeča mnenja:
Sredstva za kritje stroškov udeležbe na taboru naj se delijo selektivno tistim otrokom
oz družinam, ki ne morejo sami kriti stroškov. Delitev vsem malo ni v duhu namena
sklada, ki je pomoč socialno šibkim učencem. Ga. Sušnik je pripravila tudi vprašalnik/
vlogo , ki jo starši izpolnijo , če zaprosijo za sredstva sklada.
Glede izvedbe nadstandardnih programov ali dejavnosti se poziva učitelje , da
posredujejo svoje predloge, ki naj jih Sklad v okviru možnosti podpre. Sem sodi tako
nakup opreme, kot organizacija srečanj in predavanj.
Sklad bo podpiral predvsem aktivnosti, ki vodijo k večjemu vključevanju in
samostojnosti naših učencev.
Sklad se financira pretežno iz prodaje izdelkov, prostovoljnih prispevkov ter zbiranja
papirja, vse manj iz prispevkov podjetij. Izdelana je prošnja podjetjem za sredstva.
Da bo dostopna vsem, ki imajo možnost zaprositi za sredstva se jo da na spletno
stran šole.
Glede konkretnih načrtov: podpre se financiranje kino predstave iz Šolskega sklada.
Glede zbiranja papirja se predlaga, da se zbrana sredstva delijo 50:50. Polovico
ostane razredu npr.za končni izlet, polovico pa gre v Sklad. Na ta način bi lahko
povečali tekmovalnost med razredi in količino zbranega papirja
Odbor bo upošteval ta izhodišča in sprejel ustrezne sklepe na sledečih sejah.

3.Razno.
Ni bilo predlogov.
Zaključek: 20.15

Predsednik Sveta staršev
Lojze Tomaževič

Zapisal:
Lojze Tomaževič

Priloge:
-primopredajni zapisnik
-kartica stanja 31.12.2012
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