
Zapisnik 1. sestanka upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu
                                               2014/15                     

Datum: 18. 9. 2014 ob 7.00 v učilnici 10. 

Prisotni: Darijan Trojar, Aljoša Pečaver, Tjaša V. Jakopin,  Tanja Ploj,
              Marjeta Zoran, Denis Čivović
Odsotni:  Andreja Oven Markovič

Dnevni red:
1. Obvestilo o finančnem stanju
2. Reševanje vlog za subvencijo ( Tabor  3. r., 4. r., 7.r.  in 8. razred)
3. Ostale vloge

Ad. 1.: -  Predsednik je predstavil finančno stanje.  Na računu imamo trenutno 
            4731,30 €. Izdane so bile letošnje položnice za 1. obrok (5 € ).
            -  Donacija šoli 200, 00 €. Gospa Darja Guzelj predlaga, da se ta znesek    
               porabi za plačilo prehrane učencu  2.a razreda.
        
Ad.2.: a) Tabor za 7. razred – Ptuj,  cca. 57,00 €

- učenec 7.d  - odobrimo 100 %
- učenec  7.b  - odobrimo 100 %
- učenec 7. c  - odobrimo 100 %

učenka – starši morajo dopolniti vlogo, s starši bo govoril
                                Darijan Trojar - 22.9. 2014 mi je deklica prinesla manjkajoče 
dokumente. Na osnovi podatkov ji odobrimo subvencijo v višini 70%. 

b) Tabor za 4. razred – Osilnica 80,00€

   - učenka 4. d -  odobrimo 100 %
             - učenka 4. d -  odobrimo 100 %
             - učenka 4.c  -  odobrimo 100 %
             - učenka 4. b -  odobrimo   70 %
             - učenka 4. c  -  odobrimo  70 %
             - učenka 4 .c  -  odobrimo  70 %
             - učenec 4. b  -  odobrimo  50 %
     
         c) Tabor za 8. razred – Peca , 70,00 €

             - učenka 8. c - odobrimo 100%

         d) Tabora Lipa –Črmošnjice  65, 00 €
            
              - učenec 3. c  - odobrimo 100 %  glede na nove podatke mame –
                                             brezposelnost.



                                             
         Ad.3.: Ostale prošnje:

- učenca iz  6. a in b. 
Oče dolguje šoli 700,00€. Dogovor s svetovalno službo ( Ines, Darja) in vodja 
šolske prehrane Hedvika Kosmač, da fanta prihajata na brezplačno kosilo po 
končanem pouku. S sredstvi ŠS pokrijemo 200,00 € dolga

          - učenka  9.d
- dogovor s kuhinjo, da deklica lahko koristi brezplačno kosilo po pouku. 

 SKLEP št. 1:  Za vse to velja od 1. 10. dalje. Svetovalna služba naj pripravi seznam 
otrok, ki bi koristili v šoli brezplačno kosilo.

     
- Vloga Mojce Koren za subvencioniranje avtobusnih prevozov na nagradni izlet ob 

koncu š. leta 2013/14 v znesku cca.600, 00€ - odobrimo 100%

          -  Vloga Aljoše Pečaver – prijavnina na TIT v znesku 72,59 € - odobrimo100%.

         Zavrnili pa smo :
- Vlogo aktiva anglistov ( 108,00€)  za nakup knjig za angleško bralno 

značko in naročnino na revije. Te knjige naj kupi šola.

- Vlogo knjižničarke Anice Marinčič ( cca. 101,25€), za plačilo vstopnine za      
Knjižni sejem - za nadarjene otroke.

SKLEP ŠT. 2:

Če so nadarjeni iz socialno ogroženih družin,  naj dajo individualno vlogo na sklad.  
Vendar morajo svoj del vplačati, tako kot je dogovor.

                                                                           Zapisala: Marjeta Zoran

Overovil: Darijan Trojar

Ljubljana, 18. 9. 2014
   


