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ZAPISNIK 15. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, dne 30.01.2012 ob 17.00 
uri, sestali na 15. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Plan izvedbe zbiranja igrač za OPB in JV 
3. Pregled ponudb za 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.) Plan izvedbe zbiranja igrač za OPB in JV 
 
Člani UO Šolskega sklada, smo na 14. sestanku, razvili idejo, da bi letos pomladno 
prodajno razstavo  nadomestili s Sejmom igrač. 
Z idejo smo seznanili učiteljice oz. vzgojiteljice v oddelkih OPB, ki so nam 
posredovale zapisnik njihovega sestanka, z dne 8.11.2011. Mnenja so, da bi se 
odločili le za zbiranje igrač. S tem bi se izognili možnim nevšečnostim pri menjavi 
igrač v konceptu Sejma igrač. 
 
Zbiranje igrač bi potekalo v šolski knjižnici, v prvem tednu po zimskih počitnicah, od 
29.02.-02.03.2012. Škatla za zbiranje igrač bi bila pod nadzorom knjižničarke. 
K sodelovanju bi povabili vse učence, tudi iz predmetne stopnje, da darujejo igrače, 
ki jih ne potrebujejo več za OPB in JV. 
Učiteljice oz. vzgojiteljice iz OPB in JV bodo izdelale 3 plakate z obvestilom o akciji. 
Predlagamo, da se učence obvesti tudi z objavo po zvočniku in na internetni strani 
šole. 
 
Učence se povabi, da prinesejo ohranjene, čiste igrače. Zelo zaželjene so tudi otroške 
knjige in družabne igre. Plišastih igrač in igrač, ki navezujejo k nasilju ne bi 
sprejemali. Dobrodošli so tudi originalni CD-ji s pravljicami in pesmicami, 
sestavljanke, punčke in dojenčki ter njihova oprema. 
 



Po končani akciji bodo učiteljice oz. vzgojiteljice zbrane igrače pregledale in 
razvrstile. Petra Hrovat bo pripravila zapisnik in uspešnost akcije predstavila članom 
UO Šolskega sklada. 
 
SKLEP: V sodelovanju z učiteljicami, vzgojiteljicam in knjižničarko se pristopi k izvedbi 
Akcije zbiranja igrač za oddelke OPB in JV. 
 
Ad 3.) Pregled ponudb za ureditev hodnikov 2. nadstropja 
 
Glede na sprejet plan dela, na 13. in 14. sestanku UO Šolskega sklada, smo člani 
pristopili k zbiranju informacij in ponudb za učencem prijazno ureditev hodnikov 2. 
nadstropja (klopi, vitrine). 
 
Člani UO Šolskega sklada smo se seznanili z eno prejeto ponudbo idejne zasnove 
ureditve hodnikov v 2. nadstropju in garderobe za 1.razred. 
Ker je šola javni zavod, bomo ponudnika izbrali na osnovi treh prejetih ponudb. 
Z enim ponudnikom že potekajo dogovori za ogled prostorov. 
 
SKLEP: Člani UO se bomo na naslednjem sestanku seznanili še z ostalimi prejetimi 
ponudbami in se v sodelovanju z vodstvom šole odločili o terminski izvedbi projekta. 
 
Ad 4.) Razno 
Po računovodskih podatkih je bilo, dne 30.01.2012, na računu Šolskega sklada 
zbranih 9.913,80 EUR. 
 
Petra Hrovat je upravnemu odboru predstavila poročilo o prodaji novoletnih voščilnic 
in drobnih daril za Šolski sklad (zapisnik v prilogi). Prodaja je bila izvedena 
13.12.2011 pred govorilnimi urami, v avli šole. Izkupiček od prodaje je bil 742,00 
EUR. Pri nakupu izdelkov so aktivno sodelovali tudi učitelji ter ostali delavci šole v 
zbornici. 
Člani UO smo bili mnenja, da je bila organizacija novoletne prodaje uspešno 
izvedena. 
 
Upravni odbor Šolskega sklada je obravnaval prošnje, posredovane s strani 
razredničark, za sofinanciranje oz. delno sofinanciranje šole v naravi (prošnje so 
priloga zapisnika):  

• učenec 4.razred zimska šola v naravi Celjska koča  100,00 EUR 
• učenka 3.razred plavalni tečaj Kr.Gora    125,00 EUR 
• učenec 3.razred plavalni tečaj Kr.Gora    125,00 EUR 
• učenec 1.razred tabor v Poljanski dolini      80,00 EUR  
• učenec 7.razred ŠVN Pohorje       60,00 EUR  
• učenec 7.razred ŠVN Pohorje       60,00 EUR 

  
SKLEP:  Iz sredstev Šolskega sklada se nameni 550,00 EUR za financiranje šole v 
naravi učenkam in učencem po seznamu, zaradi socialno šibkega statusa (prošnje v 
prilogi zapisnika). 
 



Člani UO Šolskega sklada bi radi izpostavili, da so sredstva sklada namenjena tudi 
sofinanciranju projektov dela z nadarjenimi učenci. Ker v letošnjem šolskem letu še ni 
bilo nobene vloge za porabo le-teh, smo ga. Vahčič pooblastili, da bo s tem seznanila 
učiteljice in ga. Uršulo Žumer. 
 
Naslednji sestanek UO Šolskega sklada je predviden v marcu 2012. 
 
Sestanek se je zaključil ob 18:05 uri. 
        Predsednica: 
        Edita Šabanović 
 
Zapisala: Barbara Lakota 
 
 


