ZAPISNIK 6. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ SOSTRO
16. 9. 2013 ob 16.45
Prisotni (po abecednem redu): Kristina Gradišar, Janez Ilnikar, Andreja Miklavčič, Alenka
Odlazek, Mojca Pajnič Kirn, Tadeja Podgorelec, Ratko Šušnjar, Miran Vene.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika pretekle seje in pregled realizacije sklepov.
2. Iztek mandata članom UO.
3. Razno.
K točki 1.)
Sklepi pretekle seje so bili realizirani. G. Ilnikar je povedal, da je s strani DURS dobil
negativen odgovor glede možnosti nakazovanja 0,5% dohodnine v šolski sklad.
Sklep št. 1: G. Ilnikar bo do ponedeljka, 23.9.2013, pripravil zaključno poročilo o delu
upravnega odbora šolskega sklada za leto 2012/13 s stanjem na dan 31.8.2013. Poročilo
bo predstavljeno Svetu staršev in Svetu šole.
K točki 2.)
Članom UO je potekel mandat. Predsednik je prosil, da se člani - predstavniki staršev opredelijo do nadaljnjega članstva oz. opravljanja funkcij v šolskem skladu, predstavniki s
strani šole pa se prav tako interno dogovorijo glede tega.
Ga. Gradišar, g. Ilnikar in g. Šušnjar ne bodo več kandidirali za člane UO. G. Vene bo
ponovno kandidiral.
Sklep št. 2: Upravni odbor predlaga, da Svet staršev potrdi g. Veneta in prosimo, da
imenuje 3 nove člane upravnega odbora, od tega vsaj 1 s podružnične šole.
K točki 3.)
G. Vene je povedal, da je razredničarka na roditeljskem sestanku korektno predstavila delo
šolskega sklada.
UO šolskega sklada je obravnaval dve pobudi s strani predsednice Sveta staršev:
- nakazovanje prostovoljnih prispevkov preko Monete
- nabava šamponov za odstranjevanje uši iz sredstev šolskega sklada.
Sklep št. 3: Upravni odbor se ne strinja s plačevanjem preko Monete. Na spletni strani
šole bo objavljen prazen UPN.
Sklep št. 4: Šolski sklad ne bo financiral nakupa večje količine šamponov proti ušem. V
kolikor imajo starši finančno stisko, lahko dobijo sredstva iz sklada po ustaljeni poti.
T. Podgorelec je seznanila UO, da bo na prireditvi ta dan "Tudi v OŠ Sostro košarko čutimo"
izvedena dražba dresa reprezentančnega košarkarja ter prodaja peciva in limonade v
dobrodelne namene, izkupiček bo namenjen šolskemu skladu.
A. Miklavčič je posredovala pobudo s strani aktiva učiteljev matematike po financiranju
prevoza in kosila udeležencev matematičnega dneva za nadarjene učence. Za to področje
namreč (za razliko od ostalih področij) na razpisih MOL ni mogoče pridobiti finančnih
sredstev.

Sklep št. 5: V kolikor so med udeleženimi učenci takšni iz socialno-ekonomsko šibkih
družin, lahko zaprosijo za sredstva iz sklada po ustaljeni poti.
T. Podgorelec je predlagala, da se UO konsistentno izreče do financiranja nadstandardnih
dejavnosti (ki jih glede na namene ustanovitve lahko).
Upravni odbor bo pripravil letni načrt dela, ko bo potrjeno novo članstvo.
Ga. ravnateljica je predlagala, da socialna delavka pripravi celosten pregled socialnoekonomsko šibkih družin že ob začetku šolskega leta z namenom predvideti porabo sredstev v
ta namen.

Seja je bila zaključena ob 17.25.

Pripravila: Tadeja Podgorelec

Overil: Janez Ilnikar

