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ZAPISNIK SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA
ŠOLSKEGA SKLADA
9. 6. 2016 ob 18.00
Dnevni red:
1. uvodni pozdrav;
2. pregled sklepov zadnje seje;
3. obravnava vlog za finančno pomoč;
4. razno.
Opravičeno odsotni: Natalija RAGOLIČ, Tatjana MALI, Nataša SATLER, Helena
SREŠ, Gordana DRECUN MITHANS, Petra LEBER

K 1. točki:
Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada, g. Aleksander Geršovnik, je
pozdravil vse navzoče in podal dnevni red današnje seje. Pripomb na dnevni red
ni bilo.
K 2. točki:
Ga. Marjana Hrast je podala pregled sklepov zadnjega sestanka odbora ŠS, ki je
bil 3.3. 2016. Vsi sklepi so bili realizirani, le sklep, da bomo poslali vsem
staršem prazne položnice za prostovoljni prispevek v ŠS, se prenese v
naslednje šolsko leto.
Prazne položnice za prostovoljne prispevke v ŠS s kratkim dopisom bomo
poslali dvakrat letno in sicer v začetku novembra in marca. Starši sami vpišejo
znesek.
Gospa Graber je dopolnila svojo vlogo za finančno pomoč (priloga k zapisniku).
Prosila je za pomoč pri nabavi učbenikov.
K 3. točki:
V tem času sta prispeli dve vlogi za finančno pomoč.
 Prva vloga: pomoč pri plačilu plavalnega tečaja v višini 34,83 €.
 Druga vloga: pomoč pri plačilu ekskurzije v Salzburg zaradi majhnega
števila prijavljenih učencev, se je cena dvignila, zato prosijo za plačilo

razlike v ceni. ( mentorica Karin Blas Hameršak ). Odbor je odobril
272,00 €.
 Denarna sredstva namenjena valeti v višini 500,00 € ( 200,00 €
obrabnina ključev za šolske omarice, 300,00 € od papirja ).
 Nagradni izlet na Goričko bo 23.6. 2016 v organizaciji agencije AŽ.
Avtobusni prevoz donira Tajhman. Izleta se bo udeležilo 24 učencev.
Gospa Hrast je predstavila kriterije po katerih so izbrani učence. Strošek
nagradnega izleta znaša 576,00 €.
 Pomoč pri nakupu delovnih zvezkov bomo pomagali 11 učencem v višini
616,00 €. Seznam učencev je priloga k zapisniku.

SKLEP:
Iz šolskega sklada se odobri poraba sredstev v višini 1.988,83 €.
K 4. točki:
Gospa Hrast je podala poročilo dobrodelnega projekta Koraki za korakce, ki je
bil 21.5. 2016. Za gibalnico smo na pohodu zbrali 3.906,00 €. Zahvalila se je
vsem staršem za pomoč pri organizaciji, gospod Geršovnik pa je pohvalil gospo
Hrast za vso organizacijo in spremljevalne aktivnosti.
Poudarila je še, da smo v tem šolskem letu smo zbrali okoli 7.000,00 €, od tega
2.600,00 € na božičnem bazarju.
Gospod Geršovnik je opozoril, da je namen ŠS nadstandardni program.
Predlagal je, da učitelji dopolnijo nabor ponujenih programov, ki naj bo več od
povprečja.
Glasbena šola Rošer je že ponudila oddelke za kitaro, flavto in klavir.
Gospa Tabak je predlagala, da naj učitelji bolj pozorno prepoznavajo socialne
stiske pri učencih in predlagajo staršem, da zaprosijo za pomoč, ko je to
potrebno.
Upravni odbor šolskega sklada bo za kamero namenil okoli 500,00 €.
Zapisala: Milena RATAJ
Predsednik šolskega sklada: Aleksander Geršovnik

