USTANOVITEV
ŠOLSKEGA SKLADA GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA MOSTE – POLJE
Na šoli je dne 25. 2. 2014 s svojim delovanjem začel Šolski sklad Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje.
Pobuda predstavnikov staršev za osnovanje šolskega sklada je bila podana že konec lanskega šolskega leta.
Pobuda je bila sprejeta s strani vseh predstavnikov sveta šole in z letošnjim šolskim letom smo začeli s
pripravami za ustanovitev šolskega sklada.
Na seji sveta šole, dne 25. 9. 2013 so člani sveta šole :
 sprejeli sklep o ustanovitvi ŠS,
 sprejeli sklep o sestavi upravnega odbora, ki upravlja ŠS in ga sestavlja šest članov in predsednik in
se imenujejo iz predstavnikov: dva (2) člana izmed predstavnikov staršev, štirje (4) člani izmed
predstavnikov strokovnih delavcev zavoda ter en (1) član predstavnik ustanovitelja, Mestne občine
Ljubljana (MOL),
 v upravni odbor ŠS imenovali dva člana izmed predstavnikov staršev, ki so jih predlagali starši na
roditeljskih sestankih, dne 17. 9. 2013 in so jih predstavniki staršev na seji sveta staršev, dne 25. 9.
2013 tudi potrdili,
 v upravni odbor so imenovali enega člana, predstavnika MOL.
Predstavniki strokovnih delavcev zavoda so bili v upravni odbor ŠS imenovani po korespondenčni seji sveta
šole. Člani sveta šole so v času od 27. 11. do 30. 11. 2013 po korespondenčni seji potrdili vse štiri
predlagane predstavnike strokovnih delavcev šole, in sicer dva iz matične šole ter dva iz enote na lokaciji
Polje 21.
Člani sveta staršev so v času od 18. 12. 2013 do 6. 1. 2014 po korespondenčni seji potrdili UPRAVNI ODBOR
Šolskega sklada Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje, ki ga sestavlja šest članov ter predsednik in so
imenovani iz predstavnikov:
 dva (2) predstavnika staršev:
1. Branka Drnovšek,
2. Janez Jelovšek,

3.
4.
5.
6.

štirje (4) predstavniki strokovnih delavcev zavoda, od tega dva strokovna delavca iz matične šol, dva
iz enota na lokaciji Polje 21, Ljubljana:
Janja Hvala (matična šola - oddelek Moste),
Lara Zurunić (matična šola - oddelek Moste),
Mladen Jakšić (podružnična šola - oddelek Polje),
Matic Titovšek (podružnična šola - oddelek Polje),

 en (1) predstavnik ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana:
7. Mitja Zaplatil.
Dne 25. 2. 2014 je bila redna seja sveta staršev, na kateri je bilo prisotnih 6 od 13 članov. Ob imenovanju
upravnega odbora ŠS so vsi navzoči člani na seji soglasno predlagali za predsednika upravnega odbora ŠS
gospoda Mladena Jakšića, ki je bil predlagan in imenovan ob izvolitvi upravnega odbora izmed
predstavnikov strokovnih delavcev zavoda.
Odsotnim članom sveta staršev smo dne, 26. 2. 2014 na elektronske naslove posredovali vabilo za
korespondenčno sejo, in sicer z namenom imenovanja predsednika upravnega odbora. Člani sveta staršev
so po korespondenčni seji dne 26. 2. in 27. 2. 2014 soglašali s predlaganim predlogom, da se za
predsednika upravnega odbora ŠS imenuje g. Mladen Jakšić.

SKLEP
sveta staršev z dne 25. 2. (redna seja) ter z dne 26. 2. in 27. 2. 2014 (korespondenčna seja):
Za predsednika upravnega odbora ŠS GŠ Ljubljana Moste – Polje
se imenuje g. Mladen Jakšić, predstavnik strokovnih delavcev zavoda.
(iz Zapisnika redne in korespondenčne seje, 26. oz. 27. 2. 2014)

Člani sveta šole so na svoji seji dne 25. 2. 2014 obravnavali in sprejeli SKLEP O DELOVANJU ŠOLSKEGA
SKLADA. S tem sklepom svet šole podrobneje določa pravila delovanja šolskega sklada.
Člani upravnega odbora ŠS so imeli konstitutivno sejo upravnega odbora dne 26. 2. 2014. Obravnavali so
Sklep o delovanju ŠS, ki je bil obravnavan in potrjen na sestanku sveta šole dne 25. 2. 2014.
Člani upravnega odbora so izvolili namestnika predsednika in tajnika ŠS:
 za namestnico predsednika ŠS so člani upravnega odbora predlagali go. Branko Drnovšek Adamlje,
ki se je s predlogom strinjala in nalogo namestnice predsednika ŠS sprejela;
 predsednik ŠS je za tajnika predlagal g. Matica Titovška, ki se je s predlogom strinjal in nalogo
tajnika sprejel.
Za računovodski del ŠS je zadolžena ga. Rozalija Petrič, ki že vodi računovodstvo na glasbeni šoli.
Sklad zavoda deluje v okviru poslovanja zavoda, in sicer pod imenom zavoda in na sedežu zavoda.
Po svojih pravilih sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prispevkov staršev učencev zavoda, donacij,
zapuščin, sredstev proračunov in drugih virov.
Namen sklada je izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega
programa osnovne glasbene šole, zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega
programa, pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim in
materialnim statusom (gostovanja, tekmovanja ipd.), dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki
dosegajo dobre uspehe na glasbenem področju, nakup dodatnih inštrumentov, izvedba projekta, naloge ali
nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna.
Podan je bil predlog, da bi bil prvi večji projekt ŠS pomoč pri najemu dvorane v Slovenski filharmoniji za
zaključna koncerta učencev šole v maju 2014.
V imenu glasbene šole Vas vljudno vabimo, da po svojih zmogljivostih prispevate sredstva za omenjeni
projekt v šolski sklad.

Podatki za nakazila:
IBAN
koda namena
namen plačila
BIC (SWIFT) coda banke
referenca
naziv
in
popoln
organizacije

SI56 0126 1603 0711 161
COST
ŠOLSKI SKLAD
BSLJSI2X
00 01
naslov GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE - POLJE
Ob Ljubljanici 36
1000 Ljubljana

