Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna
 07 34 35 160, faks 07 34 35 170
e-o-mirna.nm@guest.arnes.si
Šolski sklad Osnovne šole Mirna

ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE
MIRNA,

ki je bila v ponedeljek, 23. 4. 2018, ob 17.30 uri v zbornici OŠ Mirna.

Prisotni:
Predstavniki staršev: Jolanda Sirk, Gabrijel Platiše, Barbara Brezigar in Urška Oven
Predstavniki šole: Alenka Kozolc
ravnateljica Anica Marinčič
Odsotni:
Predstavniki šole: Vesna Logar in Melita Lekše, ki sta se opravičili
Sejo je vodila dosedanja predsednica UOŠS Nataša Nagode, nato pa je predala vodenje
novoizvoljenemu predsedniku UOŠS Gabrijelu Platiše.

Dnevni red seje:
1. Konstituiranje Upravnega odbora šolskega sklada
2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika
3. Poročilo o finančnem stanju ŠS
4. Priprava na prireditev Mavrični planet in načrt dela za leto 2018
5. Vprašanja in predlogi
6. Razno

K.1.točki
Seznanitev z dnevnim redom in pozdravni nagovor ga. Nataše Nagode. Kratka predstavitev
dela in predaja funkcije.

K.2.točki
Izvolitev predsednika in podpredsednika šolskega sklada. Upravni odbor soglasno izglasuje
g. Gabrijela Platiše kot predsednika in ga. Jolando Sirk kot podpredsednico.
K. 3.točki
Predstavitev finančnega stanja šolskega sklada. Ga. Kozolc predstavi finančno stanje, ki je
je na dan sklica seje:
• Šolski sklad OŠ 4.000,06 €
• Šolski sklad OŠPP 10.812,02 € in
• Šolski sklad vrtec 1.352,55 € (ki ima že porabljena sredstva za prevoz otrok skupine
Gumbi v Šentrupert, vendar računa še niso prejeli).
K. 4.točki
Prireditev MAVRIČNI PLANET, bo letos 24.05.2017 ob 17.00 uri v telovadnici Osnovne šole
Mirna.
K. 5.točki
Vprašanja in predlogi
• 5.razred je podal prošnjo za sofinanciranje prevoza na predvideno šolo v naravi v
Baško na otoku Krku (junij 2018), v vrednosti 150 €.
SKLEP: Prevoz na predvideno šolo v naravi v Baško na otoku Krku se sofinancira v
višini 150 €.
•

Postavilo se je še dodatno vprašanje glede nakupa dvigala na OŠPP. Na razpisu sta
bila izbrana ponudnika, ki sta bila pripravljena za deset dni dati dvigala v uporabo
učencem. Tako bo 15.maja na preizkusu prvo dvigalo in nato po desetih dneh še
drugo. Nato se bo komisija odločila o najbolj primernem. Sredstva za nakup dvigala
so zagotovljena.

Seja se je zaključila ob 18. uri.

Zapisala
Urška Oven

Predsednik UOŠS
Gabrijel Platiše

