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ZAPISNIK 14. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 30.11.2011 ob 17.00 uri,  
sestali na 14. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Izvedba novoletne prodajne razstave 
3. Projekt prostorska ureditev hodnikov 2. nadstropja 
4. Razno 

 
Prisotni: Mateja Vahčič, Petra Hrovat, Edita Šabanović, Saša Šuvak, Barbara Lakota 
Opravičeno odsotna: Irena Reškovac, Liljana Leskovar 
 
Ad 1.) Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
SKLEP: Zapisnik se sprejme brez pripomb. 
 
Ad 2.) Izvedba novoletne prodajne razstave 
 
Člani UO Šolskega sklada bomo tudi letos pristopili k organizaciji Novoletne prodajne 
razstave izdelkov učencev. Glede na lanskoletno uspešno izvedbo projekta smo bili 
enotnega mnenja, da letos zadevo ponovimo. 
Novoletna prodajna razstava bo potekala v času govorilnih ur dne 13.12.2011, v avli 
šole, od 16. do 19. ure. 
 
V sodelovanju z učitelji in oddelki OPB že poteka izdelava novoletnih voščilnic in 
drobnih daril. Na stojnicah bodo učenci prodajali: voščilnice, škatle s piškoti, okraske 
iz papirja, dišeče obeske iz voska, med, okraske iz papirja, glinene zvončke, 
novoletne aranžmaje, vrečke za mobitele, različne obeske. 
Člani UO smo si ogledali že pripravljene izdelke in okvirno določili cene. 
 
Obvestila oz. plakate o dogodku bodo izdelali učenci pod mentorstvom učiteljice 
likovne vzgoje. 
 
Pri sami izvedbi prodaje bodo sodelovali učenci (5 učencev, s katerimi se bo 
dogovorila ga. Vahčič) in prisotnosti enega od članov UO. Člani UO smo si določili 
časovni razpored dežurstva in priprave prostora. 
 
 
 
 
 



Ad 3.) Projekt prostorska ureditev hodnikov 2. nadstropja 
 
Glede na sprejet plan dela na 13. sestanku UO Šolskega sklada, smo člani pristopili k 
zbiranju informacij in ponudb za učencem prijazno ureditev hodnikov 2. nadstropja 
(klopi, vitrine). 
 
Člani UO smo enotnega mnenja, da je pred izvedbo projekta potrebno pridobiti več 
ponudb oz. idejnih rešitev. 
Seznanili smo se s ponudbo Ateljeja Prizma. 
S ponudnikom MacroStandard d.o.o. potekajo dogovori o terminu ogleda prostora in 
izdelave ponudbe. 
S ponudnikom Avenida d.o.o. je tudi dogovorjeno, da bo prišel na ogled. 
Ga. Šuvak ima seznam proizvajalcev šolske opreme, ki naj bi nam poslali kataloge. 
 
SKLEP: Člani UO se bomo na naslednjem sestanku seznanili s prejetimi ponudbami in 
se v sodelovanju z vodstvom šole odločili o terminski izvedbi projekta. 
 
 
Ad 4.) Razno 
 
Po računovodskih podatkih je bilo dne 30.11.2011, na računu Šolskega sklada, 
zbranih 7.561,93 EUR. 
Dne 22.11.2011, je bil skladno s sklepom UO Šolskega sklada (13.sestanek; 
18.10.2011) plačan predračun v znesku 1.967,16 EUR, za nakup elektronskega 
mikroskopa. 
 
 
Naslednji sestanek UO Šolskega sklada je predviden v januarju 2012. 
 
Sestanek se je zaključil ob 18:35 uri. 
        Predsednica: 
        Edita Šabanović 
 
Zapisala: Barbara Lakota 
 
 


