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ZAPISNIK 19. SESTANKA UO ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, 19. 2. 2013 ob 17.00 uri, 
sestali na 19. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika s prejšnje seje 
2. Pregled finančnega stanja Šolskega sklada 
3. Obravnava prošenj staršev 
4. Obravnava prošnje učiteljic 2. razredov 
5. Razno 

 
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Mateja Kunšič, 
Andreja Thaler in šolska svetovalna delavka Alenka Robič. 
 
Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika s prejšnje seje 
 
Podana je bila pripomba na zapisnik:  v točki Razno (Ad 5.) manjka zapisan 
dogovorjen sklep, da je UO Šolskega sklada odobril enkratno subvencijo v znesku 
1.000 EUR za subvencioniranje kosil učencem zaradi ukinitve subvencije s strani 
občine.  
 
SKLEP: Šteje se, da je zapisnik 18. sestanka UO na ta način ustrezno dopolnjen.  
Drugih pripomb na zapisnik 18. sestanka UO Šolskega sklada ni bilo in se zapisnik 
potrdi. 
 
Ad 2.) Pregled finančnega stanja Šolskega sklada 
 
Ga. Mirica Lah je UO predstavila finančno stanje Šolskega sklada. Na dan 18. 2. 2013 
je na računu sklada 11.073,12 EUR. 
 
Člani UO Šolskega sklada prejšnje in nove sestave so decembra 2012 pristopili k 
organizaciji Novoletne prodajne razstave izdelkov učencev, ki je potekala 11. 12. 
2012, v avli šole od 16. do 19. ure.  
 
Na stojnicah so učenci prodajali: voščilnice, piškote, okraske, svečke, steklene 
obeske, novoletne aranžmaje, glinene obeske.., ki so jih izdelali učenci v  
sodelovanju z učitelji in oddelki OPB. Ves čas prodajne razstave je bil prisoten tudi 
najmanj en član UO.  
Izdelke je bilo možno kupiti še na šolskem Novoletnem koncertu. 
 
S prodajo izdelkov je bilo zbranih 665 EUR. 



Občina Jesenice je letos za nakup voščilnic izbrala šolo PV in tako je v sklad 
prispevala 83,33 EUR. Za nakup voščilnic se je odločilo tudi podjetje Vulkanizerstvo 
Čop ter prispevalo 25 EUR. 
 
 
Iz šolskega sklada je bilo za nakup materiala, potrebnega za izdelavo prodajnih 
izdelkov, porabljenih 80 EUR.  
 
 
Ad 3.) Obravnava prošenj staršev 
 
Šolska svetovalna delavka ga. Alenka Robič je UO  predložila sedem prošenj staršev 
(v prilogi zapisnika) za sofinanciranje šole v naravi in sicer za: 
eno učenko 2. razreda 
pet učencev 3. razredov 
eno učenko 8. razreda 
 
Predviden strošek šole v naravi za 2. razred je 60 EUR, za 3. razred 125 EUR in za 8. 
razred 100 EUR. 
 
SKLEP: Na podlagi prošenj staršev in podane utemeljitve šolske svetovalne delavke je 
UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada, zaradi socialno šibkega statusa družin, 
v celoti financira šola v naravi za: 
 

 eno učenko 2. razreda 
 štiri učence 3. razredov 
 eno učenko 8. razreda 

 
delno (50%) šole v naravi se financira: 

 enemu učencu 3. razreda se 
 
 
Skupno je na 19. sestanku UO za sofinanciranje šole v naravi odobril 722,50 EUR 
sredstev iz Šolskega sklada. 
 
Ad 4.) Obravnava prošnje učiteljic drugih razredov 
 
Učiteljice drugih razredov so predstavile potek dodatne bralne značke, ki so jo 
organizirale na podlagi izrednega zanimanja drugošolčkov za osnovno bralno 
priznanje. Učiteljice predlagajo, da bi učenci sodelujoči v dodatni bralni znački, kot 
nagrado prejeli svinčnik in prosijo (prošnja je priloga zapisnika) za odobritev 
finančnih sredstev za nakup 60 svinčnikov. 
 
SKLEP: UO je sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada za nakup nagrade za 
sodelovanje v dodatni bralni znački odobri 50 EUR. 
 
 
 



 
Ad 5.) Razno 
 

- UO je bil na 18. sestanku seznanjen z akcijo Kluba jeseniških študentov, ki naj 
bi zbral finančna sredstva in jih namenil socialno šibkim učencem naše šole. 

 
SKLEP: Iz finančnih podatkov ni razviden prejem obljubljenih sredstev, zato ga. 
Mirica Lah preveri računovodske podatke in UO seznani z ugotovljenimi dejstvi. 
  

- Podan je bil predlog, da bi določene, predvsem likovne potrebščine kupila šola 
v količinah potrebnih za celoten razred in tako z nakupom večjih količin in 
večjih pakiranj prihranila staršem nekaj denarja. Znesek nakupa pokrijejo 
starši na položnici, skupaj s stroški za malico in ostale dejavnosti. 

 
SKLEP: Učiteljici preverita pravne možnosti nakupa materiala s strani šole in 
možnosti načina plačila stroškov s strani staršev. Učiteljici tudi pridobita podatke 
šolskega aktiva, katere šolske potrebščine bi na tak način lahko kupovali. 
 

- Nadalje je bil podan predlog za organizacijo sejma rabljenih šolskih potrebščin 
npr. šolskih torb, peresnic …  
 

SKLEP: za organizacijo sejma je potrebno dogovoriti termin (mogoče v mesecu maju 
2013), poiskati lokacijo za shranjevanje potrebščin, ki jih bi otroci v določenem tednu 
prinesli v šolo, se dogovoriti za višino cene potrebščin.  
Zbran denar bi šel v Šolski sklad in bi bil namenjen nakupu potrebščin za otroke. 
 

- UO se je seznanil s potrebo po namestitvi klopi na hodnikih razredne stopnje. 
 

SKLEP: Ga. Mirica Lah in ga. Tatjana Otovič  podata natančnejši predlog potrebnih 
klopi (število in lokacijo). Člani UO nato pozovejo dobavitelja klopi iz leta 2012, da 
izdela predračun. Po prejetju predračuna bo UO določil nadaljnji časovni termin 
akcije. 
 

- Mirica Lah je člane UO seznanila z akcijo, ki jo je neka prostovoljka izvedla s 
pomočjo šolske svetovalne službe. Prostovoljka (ne želi biti imenovana) je 
namreč pred novim letom razvozila prehrambne pakete socialno ogroženim 
družinam učencev naše šole. Pakete je prispevala Anina zvezdica. 
 

- V mesecu aprilu 2013 (drugi teden aprila) bo potekala spomladanska akcija 
zbiranja starega papirja. Zbrana sredstva bodo namenjena Šolskemu skladu. 

 
Naslednji sestanek UO Šolskega sklada bo predvidoma v torek, 16. 4. 2013 ob 17.uri. 
 
Sestanek se je zaključil ob 19:00 uri. 
        Predsednica: 
        Doris Globočnik 
 
Zapisala: Andreja Thaler 


