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ZAPISNIKA 2. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA, 

DNE 10. 2. 2009 OD 16.15 DO 17.00 
 

 
 
Lista prisotnosti: v prilogi. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka 
2. Izvolitev predsednika Upravnega odbora šolskega sklada 
3. Pregled stanja 
4. Razno 

 
Ad. 1) 
Člani upravnega odbora potrdijo zapisnik 1. sestanka.  
 
Ad. 2) 
Ga. Čebulj, lanskoletna predsednica upravnega odbora, na kratko predstavi 
zadolžitve predsednika (uskladitev dnevnega reda z ravnateljico, podpis zapisnikov, 
prevzem denarja na šoli in polog na banki, ipd.). Ga Čebulj predlaga, da se letos 
izvoli novega predsednika. Člani za predsednika soglasno sprejmejo gospo Marušo 
Pirc. 
 
Sklep: Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je ga. Maruša Pirc. 
Zapisnike piše Romina Plešec. 
 
Ob tej točki ravnateljica ga. Vampelj še pove, da je dala Poslovnik dela šolskega 
sklada v pregled pravni službi. 
 
Ad.3) 
V zvezi s sklepom pri točki Ad. 4) prejšnjega zapisnika (sofinanciranje taborov) ga. 
Pirc predlaga, da se oblikuje nov sklep: 
 
Sklep: Sredstva, namenjena sofinanciranju taborov v znesku 200 EUR se 
črpajo, dokler niso izkoriščena oz. do konca šolskega leta. V primeru, da se 
sredstva izčrpajo pred koncem šolskega leta, člani ponovno določijo znesek 
sofinanciranja na redni ali korespondenčni seji. 
 
 
 
 
Ad. 4) 
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• Ga. Starman predlaga, da se sredstva pridobljena z zbiranjem odpadnih 
kartuš nakažejo na račun šolskega sklada. 

 
Sklep: Sredstva, pridobljena z zbiranjem odpadnih kartuš, se nakažejo na 
račun šolskega sklada. Če to ne bo možno, pa se sredstva nakažejo na račun 
šole, šola pa jih prenakaže na račun šolskega sklada. 
 

• G. Pečovnik pove, da sta učiteljici 1. r podaljšanega bivanja začasno dobili 
enega od šolskih fotoaparatov. Ga. Starman meni, da bi morala biti za nakup 
opreme za učitelje odgovorna šola in ne šolski sklad. Ga. Čebulj pravi, da je 
doslej šolski sklad kril z vsakega področja nekatere stroške, glede na izražene 
želje in potrebe. 

 

• Kolesarnica: Ga. Snoj pove, da je govorila z enim od očetov, ki je pripravljen 
dati ugodno ponudbo za kolesarnico (za material). Ga. Vampelj pravi, da je 
najprej potrebno poiskati arhitekta in se obrniti na Mestno občino Ljubljana. G. 
Pečovnik meni, da bi bilo najbolje, če bi eden od staršev, ki se na to področje 
spozna, pripravil oceno in predračun. Ravnateljica bi to oceno nato 
posredovala MOL-u, nakar bi sledilo projektiranje in pridobitev lokacijskega 
dovoljenja. Člani predlagajo, da bi se na svetu staršev povabilo starše k 
sodelovanju. Člani se strinjajo, da je najpomembneje, da je kolesarnica varna, 
hkrati pa tudi, da sovpada z okoljem. 

 
Sklep: Starše učencev se na svetu staršev pozove, da v svojih razredih ostale 
starše povprašajo za možnost svetovanja oz. projektiranja. 
 

Ravnateljica posreduje dopis MOL-u glede pobude staršev za izgradnjo 
kolesarnice in zaprosi za navodila v zvezi s projektom. 
 

• Na seji sveta staršev bo o sestanku šolskega sklada poročala predsednica 
upravnega odbora, ga. Pirc. 

 

• Naslednja seja je predvidena za 14. 4. 2009 ob 16. uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                      Predsednica upravnega odbora: 
Romina Plešec                                                                           Maruša Pirc 


