Upravni odbor šolskega sklada
Osnovna šola Žirovnica
Zabreznica 4
4274 Žirovnica
Datum, kraj: 30. 8. 2016, učilnica angleščine 1 ob 18.00 .
ZADEVA: Zapisnik 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Žirovnica
Prisotni: Andraž Tolar, Darja Vajs, Marija Lah, Breda Oblak, Mateja Babič, Petra Sedminek
Malnar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacija papirne akcije
Realizacija LDN za finančno področje 2015/16
LDN za finančno področje 2016/17
Prispele vloge za subvencije
Finančno poročilo 2015/16

K t. 1) Pregledali smo prispele ponudbe za odkup odpadnega papirja in izbrali
najugodnejšega ponudnika. Določili smo datum papirne akcije in predstavnike šolskega
sklada, ki bodo ob zabojniku prostovoljno dežurali, beležili udeležbo in tehtali papir.
K t. 2) Pregledali smo LDN za preteklo šolsko leto in ugotovili, da smo realizirali večino ciljev,
ki smo jih načrtovali.
K t. 3) Pregledali in dopolnili smo LDN za šolsko leto 2016/17, načrtovali dejavnosti in načine
zbiranja in porabe sredstev iz sklada.
K t. 4) Glede na prejeto dokumentacijo, smo se odločili, da se ugodi prošnjama za
subvencijo šole v naravi za sedmi in osmi razred, v skladu z merili za dodeljevanje subvencij
iz šolskega sklada.
Ugodili smo prošnji za subvencijo nadstandardnih storitev pri športni vzgoji v prvem razredu,
zaradi velikega števila vpisanih učencev (učitelj športne vzgoje prisoten pri urah športne
vzgoje).
Ugodili smo prošnji za sofinanciranje nagrad za zmagovalni razred tekmovanja Naj razred
šole (nadstandardni program). Učenci so s svojo udeležbo pri zbiralnih akcijah, na papirni
akciji … veliko prispevali za šolski sklad in izkazali dober namen in solidarnost.
K t. 5) Pregledali smo finančno poročilo za šolsko leto 2015/16.
Od 2. 9. 2015 do 30. 6. 2016 bilo obravnavanih 37 vlog. Sredstva iz šolskega sklada so bila v
šolskem letu 2015/16 namenjena sofinanciranju obveznih vsebin, nadstandardnega
programa ter pomoči pri premostitvi socialne stiske posameznih staršev. Sredstva smo
pridobili z donacijami, prostovoljnimi prispevki obiskovalcev Dobrodelnega koncerta in
zbiranjem odpadnega papirja.
Zapisala: Petra Sedminek Malnar

