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ZAPISNIK 3. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 5. 2. 2019 
 
 
Prisotni:  Mojca Vilič, Inga Lamberger, Selma Pajić, Barbara Peterlin, Ester Endliher, 
Nizama Silić. 
 

Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka  
2. Pregled in potrditev osnutka programa dela Šolskega sklada za leto 2018/2019 
3. Obravnava novo prispelih prošenj  
4. Potrditev sklepov korespondenčnih sestankov  
5. Razno 

 
 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 

Zapisnik prejšnjega sestanka je bil pregledan in potrjen s strani članov šolskega 
sklada. 

 

Ad 2.) Program dela šolskega sklada za šolsko leto 2018/19 

Člani odbora šolskega sklada soglasno sprejmejo in potrdijo program dela šolskega 
sklada za leto 2018/2019, ki je tudi priloga temu zapisniku. 

Program določa, da se bodo na podlagi prošnje učiteljev (so)financirale sledeče 
dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev: 

 (so)financiranje obiska enega od kulturnikov, 

 (so)financiranje prevoza knjižničarskega krožka na Knjižničarski sejem v 

Ljubljani, 

 (so)financiranje prijavnine za tekmovanje Med dvema ognjema, 

 (so)financiranje obiska ginekološke ambulante za 9. razrede, 

 (so)financiranje obiska Planice za 6.razrede, 

 (so)financiranje majic in cvetja za valeto za 9.razrede (omejitev: do 700€),  



 (so)financiranje nagradnega izleta za deset najboljših učencev šole v 

zbiranju starega papirja v tekočem šolskem letu, 

 (so)financiranje nagradnega izleta za 9. razred, v primeru da je ta v tekočem 

šolskem letu od vseh razredov zbral največ papirja, 

 polovično sofinanciranje vstopnine v Postojnsko jamo za učence 5. razredov 
v okviru poletne šole v naravi – Bašanija, 

 nakup 3 koles za lažjo izvedbo praktičnega dela kolesarskega izpita, 

 obnova dotrajane opreme v telovadnici  

 nakup didaktičnih učil ali igrač za učence 1. triade, 

 nakup 3 projektorjev, 

 (so)financiranje projektov zastavljenih s strani šole po dogovoru z 
ravnateljem. 
 

Ad 3.)  Obravnava novo prispelih prošenj 

 Na predlog ravnatelja se financira nabava treh projektorjev. 

 Sofinancira se zaključna prireditev »Slovenske ljudske so kul« v višini 
2€/učenca – 540 učencev. Odbor je sprejel sklep, da se v bodoče za 
sofinanciranje te prireditve odloča sproti; zaradi višine stroška. Prispevek bo 
odvisen od stanja sredstev na računu. 
 

Ad 4.) Potrditev sklepov korespondenčnega sestanka članic odbora 

Soglasno se potrdijo korespondenčno odobrene sledeče prošnje učiteljic: 

 Andersonov večer: 250€ 

 ogled smučarskih skokov v Planici: 468€ 

 nabava učil – link kocke: 336,6€. 
 

Ad 5.) Razno 

 Izpostavljen je bil problem prisotnosti zunanjih članic odbora pri papirni akciji, 
zaradi obveznosti v službah in bi morale jemati dopust. Zaželeno bi bilo, da 
vodstvo šole nadomesti njihovo prisotnost z ostalimi zaposlenimi. 

 Kadar se sofinancirajo prireditve, vstopnine … bi v računovodstvu na položnico 
v vednost staršem  lahko pripisali, kakšen znesek je šel iz šolskega sklada. 
 
 

Zapisnik zapisala:                          Predsednica: 

Inga Lamberger                Selma Pajić 

Priloga: Program dela šolskega sklada za leto 2018/2019 

Datum: 7.2.2019                                                                                    


