
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 6. seje UO šolskega sklada, 
 ki je bil 9. 3. 2015 ob 13.00 v pisarni ravnateljice 

 
Prisotni: Alenka Luzar, Marjanca Vampelj, Primož Hladnik, Zala Pavšek, Tomaž 
Novak, Brane Arh, Mirjam Sedej, Jerneja Šorli. 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje 
2. Mandat UO šolskega sklada za obdobje 31. 5. 2015 do 31. 5. 2017 
3. Stanje na računu šolskega sklada 
4. Pobude in predlogi 
5. Razno 

 
K točki 1: 
Na zapisnik 5. seje UO šolskega sklada ni bilo pripomb. 
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 5. seje UO šolskega sklada z dne 21. 10. 2014. 
 
 
K točki 2: 
Vsi dosedanji člani UO šolskega sklada bi ostali še v naslednjem mandatu za 
obdobje 31. 5. 2015 do 31. 5. 2017. Svet staršev bo člane še potrdil 10. 3. 2015. 
 
 
K točki 3: 
Stanje na računu šolskega sklada je 6.320,76 EUR. 
 
 
K točki 4: 
Potekal je pogovor o postavitvi kozolca za shranjevanje torb na malem igrišču. Načrt, 
ki sta ga pripravila Primož Hladnik in Zala Pavšek, se nam je zdel v redu. Zali Pavšek 
se zdi podporni steber vprašljiv zaradi varnosti. Varnostni inženir bo moral podati 
mnenje, da bo kozolec varen. Brane Arh dodaja, da bi mizar, ki bo kozolec izdelal, 
podal izjavo, da je predmet narejen v skladu z naročilom varnostnega inženirja. 
Kozolec bo postavljen pri vhodu na malo igrišče. 
 
Marjanca Vampelj pove, da sta z Alenko Luzar s pico nagradili ekipo ustvarjalcev, ki 
so sodelovali na proslavi ob kulturnem prazniku. 
Tomaž Novak poda predlog, da bi financirali nabavo Fisher tehnic kock za učence 
višjih razredov. Za učence nižjih razredov pa bi nabavili lego kocke. 
 
Sklep št. 2: 
Člani šolskega sklada podprejo nabavo kock. 
 
Mentorja Projekta o EU Darja Skopec in Bojan Lipovec sta na nas naslovila prošnjo 
za sofinanciranje ekskurzije na Dunaj.  Letos bi nadarjene učence, ki sodelujejo v 
projektu, združili z učenci, ki obiskujejo izbirne vsebine nemščina in filozofija. Izlet bo 
od 16 do 17. 4. 2015 in bi znašal 102 EUR na učenca. 
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Sklep št. 3: 
Člani šolskega sklada podprejo sofinanciranje ekskurzije v višini 30 EUR na učenca. 
 
Sklep št. 4: 
Člani šolskega sklada so odobrili vlogo staršev učenke za subvencijo prehrane od 1. 
1. 2014 do 24. 6. 2015. 
 
Zala Pavšek opozori, da se pod gugalnicami na velikem igrišču nabirajo luže in poda 
predlog, da se do gugalnic uredi potka. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica UO šolskega sklada                                                                    

   
Jerneja Šorli        Alenka Luzar 
 

 


