
 
 
 
 
 
 
ZAPISNIK 2. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA DNE 24. 5. 2011 OD  16.00 DO 16.50 
 
Seznam prisotnosti: v prilogi. 
 
Dnevni red:  

1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje - priloga 
2. Stanje na računu šolskega sklada - priloga 
3. Obravnava predlogov za financiranje iz šolskega sklada 
4. Razno 

 
Ad. 1) Popravek Zapisnika 1. seje: namesto besede halj se pri točki Ad.5 zapiše: 
oblek. 
 
Ad. 2) Predsednica UO je predstavila pregled stanja na računu (priloga). 
Položnice za starše so bile vročene v aprilu. 
 
Ad. 3) Ravnateljica predstavi predloge učiteljev: 

• Avtobusni prevoz: Postojnska jama, projekt Kras v očeh otrok in mladostnikov 
(16. 4. 2011) –  217 EUR 

• Avtobusni prevoz: projekt E-knjiga –  230 EUR 
• Sofinanciranje udeležbe na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev, 10 

EUR na učenca (10 učencev) 
• 1 učenec 4. razreda in 2 učenca 3. razreda – sofinanciranje tabora (pribl. 100 

EUR na učenca) 
• Financiranje glasila Vrhovški šolar 

 
Predstavniki staršev predstavijo predloge s strani staršev: 

• Barvni fotokopirni stroj 
• Premične tribune za telovadnico 
• Povečanje telovadnice 

 
Učitelji predstavijo predloge s strani učiteljev: 

• Plastifikator v zbornici 
• Razredna stopnja: omare za na hodnik za shranjevanje materiala, ki bi ga 

lahko uporabljale vse učiteljice na hodniku 
 
SKLEP: 
Ravnateljica bo poklicala g. Borštnarja, pooblaščenca za varnost, da pride preverit 
možnost vgradnje premične tribune. 
Šolski sklad v celoti financira šolsko glasilo Vrhovški šolar. 
Šolski sklad financira tabor za 1 učenca 4. razreda in 2 učenca 3. razreda. 
Šolski sklad sofinancira tekmovanje mladih zgodovinarjev. 
Šolski sklad financira oba avtobusna prevoza. 
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Ad.4) Razno: 

• Predsednica UO predlaga, da se na začetku šolskega leta naslovi na starše 
pismo z vprašalnikom, v katerem se jih prosi za pomoč na različnih področjih, 
kjer lahko pomagajo s svojim znanjem in idejami. 

• Predsednica UO je prinesla vzorec zaščitnega oblačila, z njeno pomočjo je 
bilo za pouk tehnike in tehnologije doniranih 15 kosov zaščitnih oblek. 

• Predstavniki šolskega sklada se znova sestanejo konec septembra. 
 
SKLEP: Naslednje položnice bodo staršem predvidoma poslane v oktobru. 
 
 
Zapisala:                                                                    Predsednica UO šolskega sklada 
Romina Plešec                                                                       Alenka Luzar 


