ZAPISNIK 4. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

Datum: 3. 2. 2020
Ura: 7.00
Prisotni: Darjan Trojar, Anuša Mihelič, Majda Primec, Anja Čepon, Aleš Tomazin
Odsotni: Damjana Ivanović, Aljoša Pečaver

Dnevni red
1. Stanje na računu
2. Potrditev poročila za leto 2019
3. Potrditev finančnega načrta za leto 2020
4. Prošnje za subvencijo
5. Načrti za naprej
K točki 1.
Predsednik je obvestil upravni odbor, da je na računu šolskega sklada trenutno 15.178,90€.

K točki 2.
Predsednik je predstavil poročilo sklada za leto 2019, ki ga je pripravil skupaj z računovodkinjo. V njem je
predstavil delo v preteklem letu, stanje in prilive denarja na račun.
Sklep št. 1: Upravni odbor šolskega sklada je soglasno potrdil poročilo o delo ŠS za

leto 2019.

K točki 3.

Predsednik je predstavil finančni načrt za leto 2020. V njem je navedel predvidene prihodke in
odhodke. V kolikor bo poslovanje šolskega sklada potekalo tako kot do sedaj, bomo lahko pokrivali
širok spekter dejavnosti. V primeru, da se prilivi v sklad zmanjšajo, bomo primorani zmanjšati
subvencioniranje prijav na tekmovanja, nagradnih izletov, nakupov učnih pripomočkov za dvig
kakovosti pouka in dejavnosti za nadarjene.
Sklep št. 2: Upravni odbor šolskega sklada je soglasno potrdil finančni načrt za
leto 2020.

K točki 4.
Po pregledu vlog in prošenj za subvencioniranje upravni odbor določi višino subvencije za vsako vlogo.
Sklep št. 3: Višine subvencij za posamezne vloge so, kot sledi:
Učenci:
Tabor 4. r


učenka 4.b - prošnja za pomoč pri plačilu tabora – plačamo 75% cene tabora

Učitelji
 NEM – prošnja za plačilo prijavnine in prevoza na XVII. Theaterspiele v Varaždin za nadarjene
učence 6. razreda – plačamo v celoti
 TJA – prošnja za plačilo stroškov mednarodnega debatnega tekmovanja WSC v Ljubljani - plačamo
v celoti
 TJA – prošnja za plačilo vstopnine za predstavo v Cankarjevem domu (Figarova svatba) – plačamo
v celoti
 RS – prošnja za kritje stroškov pisateljice Anje Štefan na zaključku bralne značke – plačamo v
celoti
 TJA, NEM – prošnja za nakup tujojezičnih revij (7x) – plačamo v celoti
K5/
Tudi letos bomo nadaljevali z našimi akcijami pridobivanja sredstev. Organizirali bomo 2. Večer poezije,
3. Oskarjev pohod, 4. Sejem rabljene zimske športne opreme in 2. košarkarsko tekmo med starši in učitelji.

Zapisala: Majda Primec
Ljubljana, 3. 2. 2020

Overovil: Darijan Trojar

