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OSNUTEK ZAPISNIKA 1. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA
DNE 14. 3. 2011 OD 16.00 DO 16.45
Prisotni: lista prisotnosti (v prilogi).
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Upravnega odbora šolskega sklada
2. Poslovnik o delu šolskega sklada
3. Poročilo o delu šolskega sklada od novembra 2008 do oktobra 2010 (priloga)
4. Program dela
5. Razno

Ad. 1) Člani so izvolili predsednico Upravnega odbora šolskega sklada.
Sklep št. 1: Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada za mandat 2011 do
2013 je ga. Alenka Luzar.
Sklep št. 2: Zapisnike piše ga. Romina Plešec.
Ad. 2) Ravnateljica je opozorila na Poslovnik o delu šolskega sklada (iz leta 2004), ki
je na spletni strani šole.
Ad. 3) Predsednica UO je predstavila Poročilo o delu šolskega sklada od novembra
2008 do oktobra 2010 (priloga) in sklepe, sprejete v prejšnjem mandatu.
Sklep št. 3: Položnica za prispevke staršev s spremnim dopisom se pripravi do 10. 4.
2011. Predlagani znesek na položnici je 20 EUR. Kratek spremni dopis pripravi ga.
Luzar.
Sklep št. 4: Predlagani fond za subvencioniranje taborov do konca šolskega leta je
300 EUR. V primeru večje potrebe ravnateljica člane pozove, da podajo mnenje
glede subvencioniranja.
Ad. 4) Program dela: člani sklada bodo pozvali učitelje in starše, da podajo predloge
glede financiranja dejavnosti ali materialov za potrebe učencev. Pisni predlogi se
zbirajo v tajništvu (cena naj bi bila okvirno predpostavljena). V prejšnjem mandatu je
bilo izpostavljeno, da imajo prednost pri subvencioniranju dejavnosti, ki promovirajo
šolo.
Sklep št. 5: Naslednji sestanek UO bo maja 2011.
Ad. 5) Razno: G. Hladnik je podal predlog za nakup zaščitnih halj za pouk tehnične
vzgoje. Ga. Luzar bo preverila ali obstaja možnost za donacijo oz. ugoden nakup.

Zapisala:
Romina Plešec

Predsednik UO šolskega sklada
Alenka Luzar

