
UPRAVNI ODBOR Zg. Pirniče, 13.10.2015

ŠOLSKEGA SKLADA

OŠ PIRNIČE

Zapisnik 1. sestanka upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Pirniče dne 13.10.2015

Prisotni: Jurij Bednařik, Marsel Zadravec, Mojca Ejavec, Lucija Jekovec
Odsotni: Urška Wertl, Ema Gortnar, Špela Bolarič 

Dnevni red:
1. Pregled prisotnost
2. Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2014/15
3. Plan dela  šolskega sklada v letu 2015/16

1. Pregled prisotnosti:

Seja je sklepčna.

2. Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2014/15:

Predsednik šolskega sklada predstavi poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2014/15. Poročilo 
je sestavni del zapisnika. 
V šolskem letu 2014/16 smo s pomočjo prispevkov staršev ter donacij podjetji zbrali 2639,84 EUR. Za nakup 
načrtovane opreme smo iz sklada namenili 3323,10 EUR. Specifikacija nakupov je razvidna iz Poročila.
Pridobili  smo tudi donacijo 5 prenosnih računalnikov in 5 monitorjev. Na OŠ Pirniče smo na pobudo ga.  
Jekovec organizirali  tudi zbiranje odpadnega tekstila, prvo nakazilo iz tega naslova bo v korist Šolskega 
sklada predvidoma v letošnjem šolskem letu.
g. Bednařik poudari, da na naslov Šolskega sklada ni prišla nobena prošnja za sofinanciranje dejavnosti  
otrok iz socialno ogroženih družin. 

SKLEP: Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2014/15 je soglasno sprejeto.

3. Plan dela šolskega sklada v letu 2015/16

Potrebno je pripraviti seznam potrebščin in dejavnosti, ki ji bomo financirali s pomočjo ŠS. ga. Jekovec pove, 
da bo povprašala učitelje glede potreb v novem šolskem letu. Pripravila bo seznam, ki ga bomo potrdili na 
dopisni seji. Prioritetno bi iz ŠS financirali nakup enotnih potiskanih majic, ki ji bodo uporabljali učenci na 
prireditvah. ga. Erjavec bo pridobila ponudbe za majice, prav tako bo bomo oblikovali predlogo za potisk  
majic.
Ga. Jekovec pove, da so učitelji  in učenci izrazili  željo, da bi na razredni stopnji  v učilnici imeli  umetno 
smrekico, ki jo bodo nato učenci okrasili.  Ga. Erjavec bo najprej poslala prošnje za donacijo na ustrezna 
podjetja. V kolikor ne bomo uspeli pridobiti donacije bomo smrekice kupili s pomočjo ŠS. Prav tako bo ga.  
Erjavec pripravila dopis za donacijo zastav za potrebe pouka. G. Bednařik bo pripravil dopis za donacijo 
barvic in materiala za ustvarjanje.
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Nabava pripomočkov iz ŠS mora biti usklajena z pravili šolskega sklada. Nakup predmetov in opreme, ki  
sodijo v osnovno opremo šole, glede na Pravilnik ŠS ni dovoljen.

SKLEP: Nakup predmetov in opreme, ki sodijo v osnovno opremo šole, glede na Pravilnik ŠS ni 
dovoljen.

Ga. Erjavec pove,  da je  prejela  osnutek pravil,  ki  je  veljaven na eni  izmed OŠ.  Prav tako je  poklicala  
Ministrstvo za šolstvo,  kjer  so povedali,  da pravilnik ne obstaja lahko pa ŠS naredila  pravila delovanja.  
Predlaga,  da  pravila  ustrezno  dopolnimo  ter  pošljemo  ga.  ravnateljici  v  pregled.  Nato  bi 
omenjena pravila na dopisni seji upravnega odbora ŠS tudi sprejeli. 

Ponovno je potrebno poslati dopis staršem za donacijo v ŠS. Dopis bo pripravil g. Bednařik in ga uskladil z  
ravnateljico. Predvidoma bo dopis poslan staršem ob naslednji položnici – v začetku novembra.

Sestanek smo zaključili ob 19:15 uri.

Zapisnik pripravil: Jurij Bednařik  

Jurij Bednařik
Predsednik Šolskega skada OŠ Pirniče


