ZAPISNIK 5. SEJE ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
ŠOLSKO LETO: 2021/22
DATUM: 08. 06. 2022
ČAS SEJE: 17.00 – 18.00
PRISOTNI: Nejc Davidović, , Andreja Janečko Goličič, Sebastjan Tofaj, Boris Margeta,
ODSOTNI: Boštjan Kerbev, Katja Bokal, Luka Meglič
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled sklepčnosti
Sprejem 1. zapisnika Šolskega sklada (v nadaljevanju ŠS)
Pregled porabe odobrenih sredstev
Izbor predlogov in oblikovanje glasovnic za participativni proračuna
Kako povečati vplačila v šolski sklad v novem šolskem letu
razno

Točka 1,2 : sklepčnost, sprejem zapisnika 1. seje
Predsednik vodi sejo, ugotovi sklepčnost ter predlaga sprejem zapisnikov korespondenčnih
sej 3 in 4.
SKLEP: Seja je sklepčna , sprejme se zapisnika 3. in 4. seje ŠS.
Točka 3: Pregled porabe odobrenih sredstev
Člani ŠS se seznanijo s porabo odobrenih sredstev. Z veseljem ugotavljamo, da je velika večina
odobrenih sredstev porabljena. Neizvedene točke ostajajo:
Manca Perko 80evr, naročnina – v izvedbi
Andreja Longar 20evr po tutorju, izlet – v izvedbi
Marjeta Žavbi Mrak 570 evr – izlet – v izvedbi
Zdravka Rihtaršič – 912,5evr: sofinanciranje sušilnega stroka LUM- neizvedeno
Andreja Janečko Goličič- 504 evr, izlet – v izvedbi

ŠS se je seznanil s predlaganima knjigama za odličnjake (9 let): ODKRITJE IN IZUMI ter PODOBE
ČASA. G. Tofaj predlaga permanentno točko nakup knjig (daril) za odličnjake.
SKLEP: ŠS oceni knjige kot primerne ter se zavezuje k vsakoletnemu nakupu darila za učence
(ke), ki so odlični 9 let.
Točka 4, Izbor predlogov in oblikovanje glasovnic za participativni proračuna
Člani SŠ se seznanijo z vsemi predlogi triad. Naredili smo izbor predlogov glede na ceno ter
primernost nakupa.
SKLEP: Posamezne triade glasujejo med sledečimi predlogi:
1. Triada: kotalke (nastavljive po velikosti), žoge, igrala.
2. Triada: boksarska vreča, hišni ljubljenčki, prenosni tobogan za bazen
3. Triada: namizni nogomet, avtomati za vodo, družabne igre
B. Margeta opravil poizvedbo, če so avtomati za vodo smiselni. Po preverjanju, nimajo vse
učilnice lijaka s pitno vodo, ravno tako, niso vse učilnice odklenjene, zato ocenjujem, da se
predlog lahko uvrsti na glasovanje.
N. Davidović preveri pri učiteljici plavanja, če prenosni tobogan za bazen, zadostuje varnostnim
pogojem.
Točka 5, Kako povečati vplačila v šolski sklad v novem šolskem letu
Člani smo opravili razpravo kako najbolje promovirati SŠ. Strinjali smo se, da se za Aljažkov
dan pripravi plakat, s slikami rekvizitov, ki jih je SŠ sofinanciral, izleti, ter obrazložitvijo
delovanja ŠS.
Člani smo soglasno podprli izdelavo kostuma Aljažka, ki naj bo prisoten na tovrstnih
prireditvah.
Točka 6, Razno
Nejc in Sebastjan ob naslednji priložnosti preverita obnovo in postavitev vitrin. Pri učitelju
tehnike je potrebno preveriti ali mize za izvajanje tehničnega pouka ustrezajo standardom ali
jih je potrebno obnoviti ali zamenjati.
SKLEP: Na septembrski seji se predstavi bilanca stanja s finančnim poročilom.

Zapisal: BORIS MARGETA, član
13.6.2022, Ljubljana

