Osnovna šola Tabor Logatec

OSNUTEK

Tržaška 150
1370 Logatec
Datum: 12. 02. 2018

ZAPISNIK 25. SEJE UOŠS OŠ TABOR LOGATEC

Datum in čas: 29. 01. 2018 ob 17. uri
Kraj: Knjižnica Osnovne šole Tabor Logatec
Prisotni člani: M.P., A.D., M.J.L., T.B., S.B.L., M.T.M.
Opravičeno odsotna: A.V.T.
Ostali prisotni: ravnateljica, seji se je pridružila ob 17.30.
Sestanek je vodila predsednica UOŠS M.P.

DNEVNI RED:
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje UOŠS
4. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje
5. Finančno poročilo za leto 2017
6. Prošnje naslovljene na sklad
7. Poročilo o donacijah podjetij
8. Mnenja in pobude
9. Razno
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K. 1) Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je bilo 6 članic, A.T.V. je bila opravičeno odsotna. Predsednica ugotavlja, da je
sklepčnost zagotovljena.

K. 2) Sprejem dnevnega reda
Na dnevni red ni bilo pripomb.
SKLEP: DNEVNI RED 25. SEJE UOŠS JE SOGLASNO SPREJET.

K. 3) Pregled in potrditev zapisnika 24. seje UOŠS
Na zapisnik 24. seje UOŠS ni bilo pripomb.
SKLEP: ZAPISNIK 24. SEJE UOŠS JE BIL SOGLASNO SPREJET.

K. 4) Pregled realizacije sklepov prejšnje seje
Od 24. seje, ki je potekala 21. 10. 2017 se je realiziralo sledeče sklepe:
1. Nakup gradiva in CD-jev pri pouku angleščine v 1. triadi (predlagateljici prošnje:
L.M., T.T.) je bil po korespondenčni seji 13. 11. 2017 odobren v vrednosti ok. 400,00 €.
2. Nakup 30 majic za pevce pevske pripravnic in dokup 20 majic za pevce OPZ ter 20
majic za pevce MPZ (predlagatelj prošnje: zborovodja) se je po korespondenčni seji z dne 17.
11. 2017 realiziral v skupni vrednosti 331,88 €.
3. Stroški za korepetitorja šolskih pevskih zborov (ugovor na odločitev UOŠS:
zborovodja) so se po korespondenčni seji (17. 10. 2017) odobrili v vrednosti 240,00 €
(namesto 120,00 €).
4. Nakup 30 potiskanih majic za potrebe interesne dejavnosti plesni krožek v
vrednosti 120,00 € je bil na 24. seji zavrnjen (predlagateljica prošnje: mentorica interesne
dejavnosti). Dogovor: izposojajo si majice, ki so namenjene pevski pripravnici in se nahajajo v
kabinetu 1. razreda.
5. Pokritje stroškov prevoza na regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
(predlagateljica prošnje: vodja aktiva SLJ B.L.) je bilo realizirano
6. Nakup šolskih pripomočkov in fotoaparata za POŠ Hotedršica (predlagateljica
prošnje: A.Č., vodja POŠ Hotedršica) se je realiziral v obsegu: 4 kompleti kovčkov z evrskim
denarjem v vrednosti 71,6 € ter fotoaparat s funkcijo snemanja v vrednosti 526,00 €.
Naknadno se je na korespondenčni seji dne 8. 12. 2017 odobrilo še nakup spominske kartice
(9,04 €) in torbice za shranjevanje (3,00 €).
Zaradi neupoštevanja vse potrebne opreme za delovanje fotoaparata ob pripravi ponudbe je
bila naknadno potrebna korespondenčna seja in odobritev višjih sredstev. V izogib podobnim
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situacijam v bodoče, je gospa A.D. predlagala, da se predlagatelje prošenj še dodatno
opozori, naj ob zbiranju ponudb vnaprej preverijo vse stroške in se natančno pozanimajo
glede opreme, saj se le tako prošnjo lahko obravnava celostno in posledično ne bo prihajalo
do večjih finančnih odstopanj.

7. Nakup podlog za sestavljanke v vrednosti 20,40 € in magneti pikado v vrednosti
19,98 € za POŠ Hotedršica (predlagateljica prošnje: A.Č.) je bil izveden.
8. Nakup didaktičnega materiala za potrebe formativnega spremljanja v vrednosti
120,00 € (predlagateljica prošnje: Z.T., POŠ Hotedršica) je bil izveden.
9. Nakup didaktične igre spomin – poštevanka za POŠ Rovtarske Žibrše
(predlagateljica prošnje: A.Ž.) v vrednosti 35,00 € je bil izveden. Nakup vsega materiala,
odobrenem na 24. seji UOŠS ni bil izveden. Razlogi so navedeni v obrazložitvi z novo prošnjo
(obravnavano pod točko 6).
10. Nakup klaviatur za potrebe POŠ Rovtarske Žibrše v vrednosti 210,00 € je bil
izveden (predlagateljica prošnje: A.K., zborovodja POŠ Rovtarske Žibrše).
Ostali sprejeti sklepi 24. seje UOŠS z dne 21. 10. 2017 do poteka seje še niso bili realizirani.

K. 5) Finančno poročilo za leto 2017 (priloga)
Gospa predsednica je uvodoma podala finančno stanje šolskega sklada:
Stanje 1. 1. 2017
Stanje 31. 12. 2017

14.745,30 €
16.247,47 €

Gospa predsednica je pojasnila, da je razlika glede na leto 2016 posledica donacije dela
sredstev za namene pridobitve defibrilatorja, ki je že nameščen na stavbi gasilskega doma v
Gornjem Logatcu.
V letu 2017 je bila zelo uspešna Novoletna tržnica, saj je bilo v primerjavi z letom 2016 za
šolski sklad zbranih okoli 1.000,00 € več.
V poročilo še niso zajeta zbrana sredstva iz prireditve Športno popoldne, ki bo izvedeno
aprila 2018.
Predsednica je člane seznanila s ponudbo Rotary kluba Ajdovščina, ki naj bi OŠ Tabor Logatec
tudi letos doniral nekaj sredstev. Zaradi transparentnosti porabe doniranih sredstev bo
potrebno v ta namen vzpostaviti poseben konto. Zagotovitev prehrane in šolskih potrebščin
ne predstavlja nadstandarda, zato ne predstavlja upravičene rabe sredstev iz šolskega
sklada. Sklenjen je bil dogovor, da bi se sredstva morda lahko namenilo sofinanciranju kosila
tistim otrokom, ki so le rahlo nad cenzusom, ki jim omogoča subvencioniran (brezplačen)
obrok.
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K. 6) Prošnje naslovljene na sklad
Na šolski sklad je prispelo pet prošenj. Gospa predsednica jih je prebrala po zaporedju glede
na datum prejetja.
1. prošnja: Prevoz 5. razredov v Poletno šolo v Piran junija 2018, ki jo je v imenu 5. razredov
podala Š.K. Prošnji je bil priložen lanski račun avtobusnega prevoza do Seče, ki je znašal okoli
727,00 €.
Pojavilo se je vprašanje o upravičenosti financiranja potnih stroškov s strani šolskega sklada.
Da bi se izognili dvomom, so člani sveta pregledali 135. člen ZOFVI, ki navaja dejavnosti, ki se
lahko financirajo iz šolskega sklada. Te se morajo nanašati na nadstandardni program.
Generalno gledano zniževanje stroškov ne bo mogoče, bodo pa starški lahko oddali vlogo za
pomoč 30 dni pred nastopom šole v naravi. Da gre za nadstandardni program se utemelji s
tem, da program poletne šole ni obvezen.
Gospa ravnateljica je predstavila namero Rotary kluba Ajdovščina, ki je tudi letos pripravljen
donirati določeno vsoto, iz česar bi lahko pokrili različne stroške. Višina doniranih sredstev za
letošnje leto še ni znana. Gospa ravnateljica predlaga, da se pripravi specifikacijo določenih
stroškov, ki bi jih ponudili Rotary klubu. Na podlagi tega, kar bi Rotary klub Ajdovščina
odobril, se naknadno odgovori tudi predlagateljici gospe Košak.
SKLEP: PREVOZ 5. RAZREDOV V POLETNO ŠOLO V NARAVI SE KRIJE ALI IZ SREDSTEV
ROTARY KLUBA AJDOVŠČINA OZIROMA SE KRIJE POSAMEZNIKOM GLEDE NA VLOŽENE
PROŠNJE NA SVETOVALNO SLUŽBO.

2. prošnja: Nakup didaktičnega materiala za formativno spremljanje, ki jo je podala
učiteljica Z.T., POŠ Hotedršica.
Predlog vključuje različna gradiva:
- Kit starter 27,00 €
- Domine deli celote 28,00 €
- Matematična igra 18,75 €
- Domino ura 15,79 €
- Sestav človeško telo 45,00 €
v skupni vrednosti 134, 54 €.
SKLEP: NAKUP DIDAKTIČNEGA MATERIALA ZA POTREBE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA SE
NE ODOBRI, SAJ JE UOŠS PROŠNJO ZA PREJEM SREDSTEV V TA NAMEN V ŠOLSKEM LETU
2017–2018 ŽE OBRAVNAVAL IN ODOBRIL SREDSTVA V VREDNOSTI 120,00 €.
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3. prošnja: Nakup vrtnega orodja za vzdrževanje vrta KS Hotedršica in lopatk za sankanje, ki
so ga podali na POŠ Hotedršica.
Prošnja vključuje:
- vrtno orodje: 3 kom. malih motik, 3 ko. motika ravna z dvema konicama z ročajem, 3
kom. grabljic, vrtna garnitura malo orodje, 5 kom. žlic za sajenje, 3 kom. rahljačov
zemlje, 3 kom. sadilnih klinov, 2 kom. vil za prekopavanje
V skupni vrednosti 155,77 €
- 10 kom. lopatk za sankanje v skupni vrednosti 15,10 €.
SKLEP: ODOBRI SE NAKUP LOPATK ZA SANKANJE, SMISELNOST NAKUPA VRTNEGA ORODJA
PA JE POTREBNO DODATNO UTEMELJITI, ZATO SE BO PROŠNJO NADALJE OBRAVNAVALO
KORESPONDENČNO.

4. prošnja: Nakup ročnih lutk in podloge za sestavljanko na POŠ Rovtarske Žibrše, ki jo je
podala A.Ž. Zaradi pomanjkanja zalog pri ponudniku učiteljica ni mogla realizirati nakupa
gradiva, za katerega so že bila odobrena sredstva na 24. seji UOŠS.
Predlog vključuje:
-

ročne lutke (5 kos) v skupni vrednosti 64,50 €;

-

podloga za sestavljanko v vrednosti 20,88 €.

SKLEP: PODALJŠA SE ROK ZA NAKUP 5 LUTK IN ODOBRI SE NAKUP PODLOGE PRI NOVEM
PONUDBNIKU.

5. prošnja: Nakup kalkulatorjev za pouk matematike na predmetni stopnji, ki jo je v imenu
matematičnega aktiva oddala učiteljica S.Z.
Predlog vključuje nakup 30 kalkulatorjev v skupni vrednosti 419,10 € (13,97 €/kos), za
potrebe pouka pri matematiki in drugih naravoslovnih predmetih na predmetni stopnji.
SKLEP: ODOBRI SE NAKUP 5 KALKULATORJEV V VREDNOSTI 69,85 €, KATERIH SKRBNIK JE
UČITELJ MATEMATIKE. NAKUP VEČJE KOLIČINE KALKULATORJEV BI PO MNENJU SVETA
VODIL K MANJŠI ODGOVORNOSTI OTROK TER K UVELJAVLJANJU MODELA NAKUPOVANJA
STANDARDNIH ŠOLSKIH PRIPOMOČKOV IN POTREBŠČIN S STRANI ŠOLSKEGA SKLADA, KAR
NI NJEGOVO POSLANSTVO.
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K. 7) Poročilo o donacijah podjetij
Gospa predsednica je upravnemu odboru predstavila poročilo o donacijah podjetij, ki so se
odzvala na poslane prošnje:
Odzvalo se je 7 podjetij, ki so donirala sredstva v skupni vrednosti 930,00 €:
- Ablatros-pro d. o. o.
- Ham d. o. o.
- Mizarstvo Aleš Zelenc s. p.
- B-forma d. o. o.
- Kovinar Bernarda Pogorelec s. p.
- Saop d. o. o.
- Barjans d. o. o.
Višina zbranih sredstev z donacijami podjetij je podobna kot v lanskem letu. V skladu s
sklepom na 24. seji je bila oblikovana posebna tabela s seznamom podjetij, ki bi jih poklicali k
sodelovanju. Zaradi velikega števila podjetij, razpoložljivega časa in stroškov je bil sprejet
sklep, da se v tej obliki klicev ne bo izvedlo.
Namesto tega je oblikovan sklep:
SKLEP: Prošnjo za donacijo sredstev za šolski sklad OŠ Tabor Logatec se še enkrat pošlje
lokalnim obrtnikom iz Logatca in okolice, ki so zaradi množičnosti poštnih pošiljk v
decembru prošnjo morda spregledali ali nanjo pozabili.
Višina prispevkov, namenjenih šolskemu skladu s strani staršev otrok OŠ Tabor Logatec
nekoliko upada, vendar tudi na račun Novoletne tržnice ter prostovoljnih prispevkov na
različnih prireditvah.

K. 8) Mnenja in pobude
Ravnateljica je člane UOŠS seznanila z srednjeročnimi načrti OŠ Tabor Logatec glede nabave
računalniške opreme (tablic, namenjenih rabi pri pouku) in vključitvi v projekt SIO 2020.
Gospa S. B. L. je predlagala, da bi ob energetski sanaciji POŠ Hotedršica prosili Petrol, da bi
sponzorirali nakup goriva ipd. Predlog je bil soglasno sprejet.
Gospa predsednica je izpostavila vprašanje, ali je sklic junijske seje smiseln, glede na to, da
računsko obdobje takrat še ni zaključeno.
Tekom diskusije so članice oblikovale sklep:
SKLEP: Sklic seje junija je smiseln zaradi vsebinskih razlogov in oblikovanja programa za
naslednje šolsko leto. Finančnega poročila na junijski seji ne bi obravnavali, temveč bi ga
umestili na dnevni red oktobrske seje.
Predlog je bil soglasno sprejet.
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K. 9) Razno
Naslednja seja UOŠS bo predvidoma v mesecu juniju 2018, skliče jo predsednica.
Ker pod točko razno ni bilo nič, se je gospa predsednica zahvalila in zaključila sejo ob 18.05.

Zapisnik zapisala:

Sestanek vodila:

M.T.M.

predsednica UOŠS M.P.

Priloga:
-

Finančno poročilo od 1. 1. do 31. 12. 2017

Priloga: Finančno poročilo za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Stanje sredstev v šolskem skladu na dan 1. 1. 2017
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14.745,30 €

Sredstva zbrana v obdobju 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Sredstva zbrana od staršev
Donatorji
Novoletna tržnica
Zbiralna akcija odpadnega papirja

1.714,00 €
1.577,50 €
4.302,65 €
1.168,02 €

Poraba sredstev v obdobju 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Kolo, blazine POŠ RŽ
Majice pevski zbor
Okvir za slike
Oktavni čepki
Bralna značka-prireditev za RS in PS
Otroška čelada POŠ RŽ
Radio (POŠ Hot in centralna šola)
Korepetitor Miha Nagode
Didaktične igre in igrače
Tabor nadarjenih - sofinanciranje
Pisarniški material
Set kovčkov z denarjem (POŠ Hot.)
Fotoaparat (POŠ Hot.)
Objava na LEP (Novoletna tržnica)
Majice za pevski zbor
Subvencije
Prevozi (tabor nadarjenih, tekmovanja)
Učni pripomočki
Prevozi tekmovanja (logika, fizika)
Material za novoletno tržnico

7.260,00 €
236,70 €
376,90 €
29,95 €
143,82 €
1.036,35 €
51,64 €
793,96 €
240,00 €
788,00 €
478,80 €
3,85 €
75,00 €
541,92 €
18.00 €
331,88 €
398,29 €
568,47 €
479,03 €
106,29 €
561,15 €

Stanje sredstev v šolskem skladu na dan 31. 12. 2017
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16.247,47 €

