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ZAPISNIK 26. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Novi predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 09.10.2014 ob 17. uri sestali 

na 25. sestanku  in obravnavali naslednji dnevni red: 

 

1. Predstavitev novih članov upravnega odbora Šolskega sklada 

2. Volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarja Šolskega sklada 

3. Predstavitev dosedanjega dela Šolskega slada 

4. Načrtovanje za sodelovanje pri papirni akciji in novoletnem bazarju 

5. Obravnava prošnje aktiva učiteljic od 1- 4 razreda 

6. Razno 

 

Prisotni:  Irena Dolar, Anita Kosem, Elida Maličbegović, Jasmina Kujačič, Mane Mlakar, 

Nives Regeis  

Opravičeno odsotna: Irena Reškovac  

 

Ad 1.) Predstavitev novih članov upravnega odbora Šolskega sklada 

 

Upravni odbor Šolskega sklada, v novi sestavi, za obdobje dveh let, sestavljajo trije 

predstavniki šole. To so ga. Irena Dolar, ga. Anita Kosem in ga. Irena Reškovac. Obenem pa 

so še štirje predstavniki staršev: ga. Elida Maličbegović, ga. Jasmina Kujačič, g. Mane Mlakar 

in ga. Nives Regeis. 

 

 

Ad 2.) Volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarja Šolskega sklada 

 

Člani upravnega odbora Šolskega sklada smo soglasno izvolili predsednika upravnega odbora 

Šolskega sklada g. Mlakar Maneta, podpredsednico go. Anito Kosem in zapisnikarico go. 

Nives Regeis. 

 

 

Ad 3.) Predstavitev dosedanjega dela Šolskega slada 

 

Ga. Irena Dolar je v kratkem predstavila delo Šolskega sklada. Finančna sredstva v sklad 

pritekajo s prostovoljnimi prispevki staršev, od letno organiziranih dveh papirnih akcij in 

Novoletnega bazarja, kjer se prodajajo izdelki učencev, ki so narejeni na tehničnih dneh in v 

OPB-jih. Dne 4.10.2014 je bilo v skladu 10.403,00 eur. Od tega se bodo še iz lanskega 

šolskega leta financirale knjižne police. Sicer pa se iz sklada zagotavljajo sredstva za projekte, 

ki so za kvalitetno delo v šoli potrebni, a jih Ministrstvo za šolstvo in šport in Občina Jesenice 

finančno ne podpreta. Obenem pa se iz sredstev Šolskega sklada zagotavlja 10% sredstev za 

nadarjene učence in za pomoč učencem iz socialno šibkih okolji. Vsaka prošnja naslovljena 

na Šolski sklad se obravnava individualno. 

 

 



Ad 4.) Načrtovanje za sodelovanje pri papirni akciji in novoletnem bazarju 

 

Člani Šolskega sklada smo se medsebojno dogovorili, kako in kdaj bomo sodelovali na bližnji 

papirni akciji, ki bo potekala 14. in 15.10.2014 na naši osnovni šoli. Obenem pa smo sklenili, 

da se v začetku decembra sestanemo in naredimo podroben načrt za Novoletni bazar, katerega 

izkupiček gre ravno tako kot od papirne akcije v Šolski sklad. 

 

 

Ad 5.) Obravnava prošnje aktiva učiteljic od 1- 4 razreda 

 

Aktiv učiteljic od 1.- 4. razreda je na Šolski sklad naslovil prošnjo za sofinanciranje vstopnine 

za prednovoletno predstavo priznane glasbenice Romane Kranjčan : Romana, otroci in pošast 

Pozabaaaa., ki se bo odvijala v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah dne 23.12.2014. 

Celotna vstopnina za enega otroka naj bi bila 6 eur, kar lahko za marsikoga predstavlja 

preveliko breme. Aktiv učiteljic je prosil za 2 eur sofinanciranja pri nakupu vstopnice, a smo 

se vsi člani Šolskega sklada soglasno odločili, da lahko tudi mi kaj prispevamo k prazničnemu 

vzdušju in odobrili 3 eur sofinanciranja na vstopnico. Prošnji je bilo s tem seveda ugodeno. 

 

 

SKLEP:    Na 25. sestanku Šolskega sklada smo izvolili in potrdili nove člane in funkcionarje 

Šolskega sklada. Seznanili smo se tudi z delom in finančnim stanjem le tega. Dogovorili smo 

se o nadaljnjem delovanju sklada in ugodno rešili prošnjo Aktiva učiteljic od 1.- 4. razreda. 

 

 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 18.10 uri. 

 

 

 

 

                                                                                       Predsednik: 

                                                                                       MANE MLAKAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Nives Regeis 


