OŠ Tabor Logatec
Tržaška 150
1370 Logatec

Datum: 25. 5. 2016

ZAPISNIK 20. SEJE UOŠS OŠ Tabor Logatec
Datum: sreda, 25. 5. 2016, ob 17. uri
Kraj: zbornica OŠ Tabor Logatec
Prisotni člani UOŠS: Miša Stržinar, Mateja Podgornik, Marija Jereb Lukan, Ana Vodopivec
Tušar, Marija Terpin Mlinar, Marija Bezak
Opravičeno odsotna: Saša Beigot Leskovec
Sestanek je vodila predsednica UOŠS, gospa Mateja Podgornik.
DNEVNI RED:
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje UO ŠS
4. Realizacija pridobivanja in porabe sredstev od januarja 2016
5. Finančno poročilo za šolsko leto 2015 / 2016
6. Pregled prošenj naslovljenih na UOŠS
7. Plan pridobivanja sredstev v šolskem letu 2016 / 2017
8. Plan porabe sredstev v šolskem letu 2016 / 2017
9. Mnenja in pobude
10. Razno
K 1.) Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti
Na sestanku smo prisotne vse članice. Saša Beigot Leskovec je upravičeno odsotna.
Ugotavljamo, da smo sklepčni.
K 2.) Sprejem dnevnega reda
Dnevni red je soglasno sprejet.
K 3.) Pregled in potrditev zapisnika 19. seje UO ŠS
Popravimo datum na prejšnjem zapisniku. Zapisnik 19. seje UOŠS je soglasno sprejet.
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K 4.) Realizacija pridobivanja in porabe sredstev od januarja 2016
Od januarja 2016 smo pridobili 1.637,58 €:
-

sredstva zbrana od staršev: 550,00 €
sredstva zbrana od donatorjev – podjetja: 110,00 €
sredstva zbrana od odpadnega papirja 977,58 €

Od januarja 2016 smo porabili 2.494,52 €:
-

obisk Špancev eTwining 592,90 €
3 subvencije za izmenjavo s Francijo eTwinning 375,00 €
nakupljene igre za POŠ Hotedršico in podaljšano bivanje na matični šoli 675,18 €
prevoz na tekmovanje iz angleščine in zgodovine 67,75 €
bralna značka – zaključna prireditev in prevoz 618,69 €
prevoz gledališki festival POŠ Rovtarske Žibrše 30,00 €
najem smučarske opreme za zimsko ŠVN Cerkno 135,00 €

K 5.) Finančno poročilo za šolsko leto 2015 / 2016
Finančno poročilo je predstavila predsednica UOŠS Mateja Podgornik (priloga).
Primerjava pridobivanja sredstev glede na lansko šolsko leto:
prispevki staršev
donacije podjetij
orientalska pravljica
natečaj koledarji Naklo
zbiralna akcija papirja
športno popoldne
novoletna tržnica
pevski zbor
gledališko popoldne

2014/15
784,00 €
1.065,00 €
550,00 €
/
1.045,80 €
366,20 €
3.029,62 €
162,89 €
/

2015/16
975,00 €
662,00 €
/
500,00 €
1.652,28 €
292,00 €
3.000,16 €
81,37 €
176,00 €

K 6.) Pregled prošenj naslovljenih na UOŠS
Prejeli smo prošnjo za nakup igrač za oddelke podaljšanega bivanja na centralni šoli v
vrednosti 334,00 €.
SKLEP: Konstruktorsko igračo so že dobili, zato nove (zelo podobne) ne odobrimo.
Lopatke, žogice in blazine v vrednosti 245,00 € odobrimo, rok za nakup je 3 mesece od
današnjega datuma.
Gospa Marija Bezak je predstavila prošnjo mame našega učenca za nakup delovnih zvezkov
za 7. razred.
SKLEP:. Nakup delovnih zvezkov upravni odbor odobri.
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K 7.) Plan pridobivanja sredstev v šolskem letu 2016 / 2017
1. Športno popoldne: Predsednica predstavi plan za športno popoldne. Predvideno je
kolesarjenja, rolanje, tek na rolkah in nogomet. Gospa ravnateljica predlaga, da bi ga
izvedli v Tednu mobilnosti v Logatcu, ki bo v septembru 2016. Podan je bil predlog,
da za povabimo kakšno znano osebo, športnika.
2. Zbiralna akcija papirja ostane tako kot je: vsaka akcija je pol sredstev namenjenih v
sklad
3. Položnice staršem: V septembru starši prejmejo izjavo o prispevku v šolski sklad. Iz
izjave se črta točka: d) ne bom prispeval v šolski sklad. Izjavo morajo potrditi še na
Svetu staršev.
4. Novoletna tržnica december 2016
5. Prošnje podjetjem: v januarju 2017. Predsednica poda, naj razmislimo, na kakšen
način bi pridobili več donatorjev: osebni obisk, klic po poslanih prošnjah,…)
6. Mesečna prodaja v času govorilnih ur: gospa Mateja Govednik Lukan je predlagala,
da bi vsak oddelek pripravil izdelke, ki bi jih prodajali v času popoldanskih govorilnih
ur. Za vsak mesec bi bil zadolžen en oddelek iz predmetne in en oddelek iz razredne
stopnje. Vključi se tudi Podjetniški krožek. Predlog, da bi 9. razred na ta način zbiral
sredstva za valeto, ni podprt. Lahko sodelujejo dvakrat pri prodaji, od tega gredo
sredstva od ene prodaje za sklad, od druge pa za valeto. Članice UOŠS podpirajo ta
predlog. Mateja Podgornik bo predstavila idejo učiteljem na konferenci.
7. Prostovoljni prispevki: predsednica se dogovori z gospo Bojano Levinger, na katerih
prireditvah se bo zbiralo prostovoljne prispevke za sklad in katere prireditve se bo
financiralo iz sklada (glede na letni načrt Kulturnega društva Tabor).

K 8.) Plan porabe sredstev v šolskem letu 2016 / 2017
1. Nadstandardne dejavnosti: Gospa ravnateljica je predstavila plan porabe za
nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2016/2017:
- učenci 5. razreda gredo v poletno šolo v naravi v CŠOD Burja, od 29.8. do 2.9.2016.
- tabor nadarjenih bo v CŠOD Vojsko od 11. do 13.11.2016. Predlog na Svetu staršev
bo, da polovico stroška poravnajo starši, polovica gre iz šolskega sklada.
- 1. in 2. razred iz POŠ Hotedršice gre maja 2017 v CŠOD Medved.
- 10 urni tečaj plavanja za 1. razred centralne šole in obeh podružničnih šol bo v GRC
Zapolje marca 2017.
- 20 urni tečaj plavanja za 3. razred bo novembra 2016 v GRC Zapolje.
2. subvencije: šole v naravi, delovni zvezki in učbeniki, izposoja zimske smučarke
opreme, dnevi dejavnosti, plavalni tečaji, obroki
3. eTwinning: obisk učencev iz Francije:
4. novoletna tržnica: nabava materiala
5. bralna značka: tudi za razredno stopnjo
6. prošnje naslovljene na UOŠS: rok za oddajo prošenj je 15. oktober 2016,
7. prevozi se financirajo, če so v okviru pouka (dejavnosti v okviru interesnih dejavnosti
se ne financirajo).
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Razpored finančnih sredstev v šolskem letu 2016/2017:
1. subvencije: 2.000,00 €
2. eTwinning (ko pridejo k nam): 700,00 €. Če bodo stroški višji, vodja projekta poskrbi
za druge vire. To skupino učencev, ki je vključena v izmenjavo, se vključi v akcije za
pridobivanje sredstev v šolski sklad.
3. Prošnje naslovljene na sklad: 4.000,00 €
4. Nerazporejena sredstva: 3.000,00 €: za prevoze v okviru pouka, učence priseljence,
bralno značko, tabor nadarjenih in stroške novoletne tržnice.
K 9.) Mnenja in pobude
1. Gospa ravnateljica je predlagala temo novoletne tržnice: medkulturna novoletna
tržnica. Predstavili bi države ki so ekološko, ekonomsko, politično ogrožene in se
tičejo nas, naše šole. Predstavili bi se z izdelki, kulinariko in kulturnim programom.
Organizirali bi skupni tehniški dan, na katerem bi učenci pripravili kar je potrebno.
Člani soglasno podprejo predlog.
K 10.) Razno
Naslednji sestanek UOŠS bo sredi oktobra 2016. Sklicala ga bo predsednica Mateja
Podgornik.
Sestanek je zapustila ravnateljica Miša Stržinar ob 17.55, zaradi roditeljskega sestanka za
bodoče prvošolce. Sestanek zaključimo ob 18.40.

Zapisnik napisala:

Sestanek vodila:

Marija Bezak

Mateja Podgornik
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FINANČNO POROČILO ŠOLSKI SKLAD OŠ TABOR LOGATEC
1.9.2015 – 25.5.2016

SREDSTVA NA DAN 1.9.2015………………………………………8.705,28 €
SREDSTVA ZBRANA V ŠOLSKEM LETU 2015 /2016….……………….7.338,81 €
ŠPORTNO POPOLDNE
NATEČAJ KOLEDARJI
PRISPEVKI STARŠEV
ODPADNI PAPIR
DONACIJE PODJETIJ
NOVOLETNA TRŽNICA
PROSTOVOLNI PRISPEVKI PEVSKI ZBOR
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI GLEDALIŠKO POPOLDNE

292,00 €
500,00 €
975,00 €
1.652,28€
662,00 €
3.000,16 €
81, 37 €
176,00 €

PORABA SREDSTEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 …………………………6.356,83 €
eTwinning ŠPANIJA
eTwinning SUBVENCIJA FRANCIJA
IGRA IN IGRAČE za vse tri šole
PREVOZ TEKMOVANJA
BRALNA ZNAČKA vstopnica in prevoz
PREVOZ GLEDALIŠKI FESTIVAL RŽ
SMUČARSKA OPREMA ŠVN CERKNO
STROŠKI NOVOLETNA TRŽNICA
SUBVENCIJA ČATEŽ, CŠOD MEDVED
OBJAVA TV LEP
MAJICE MPZ
ZAVAROVANJE ŠPANIJA
ŠPORTNE BLAZINE RŽ
PRENOSNI RADIO RŽ
TABOR NADARJENIH

592,90 €
375,00 €
1.195,23 €
67,75 €
618,69 €
30,00 €
135,00 €
435,76 €
935,12 €
39,60 €
200,08 €
127,27 €
174,37 €
101,76 €
1.328,30 €

STANJE NA DAN 25.05.2016………………………...……………….9.726,19 €
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