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Zapisnik 1. seje UO šolskega sklada, ki je bil 25. 9. 2017 ob 

13.30 v pisarni ravnateljice  

 

Prisotni: Marjanca Vampelj, Brane Arh, Zala Pavšek, Tomaž Novak, Katie Zgonc 

Mirjam Sedej, Primož Hladnik, Jerneja Šorli. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika UO šolskega sklada  
2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje (mandat maj 2015 – maj 2017)  
3. Stanje na računu šolskega sklada  
4. Pobude in predlogi  
5. Razno 
 
K točki 1: 
Predlagali smo, da bi predsedovanje UO šolskega sklada prevzel Brane Arh, ki se je 
s kandidaturo strinjal. 
 
Sklep št. 1: 
Soglašali smo, da predsedovanje UO šolskega sklada prevzame  Brane Arh. 
 
 
K točki 2: 
Obravnavali smo zapisnik 3 seje. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 2: 
Zapisnik 3. seje UO šolskega sklada smo soglasno potrdili. 
 
K točki 3: 
Stanje na računu šolskega sklada je 3.066,44 EUR. 
 
K točki 4: 
Pregledali smo prihodke in odhodke šolskega sklada od 1. 1. 2017 do 18. 9. 2017. 
Obravnavali smo, ali se pralne plošče na malem igrišču v vrednosti 3.896,19 EUR 
financirajo iz šolskega sklada ali jih financira šola. Predlog, da se uredi pot na malem 
igrišču je podal UO šolskega sklada prejšnjega mandata. 
 
Sklep št. 3: 
Pralne plošče na malem igrišču se financirajo iz šolskega sklada. 
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Položnice za šolski sklad se izdajo dvakrat v šolskem letu. Prva položnica bo izdana 
v začetku novembra. 
 
Člani UO šolskega sklada so predlagali, da bi starši del dohodnine prispevali v šolski 
sklad. Ravnateljica preveri ali je to mogoče. 
 
Obravnavali smo sledeče predloge in pobude, ki bi se financirali iz šolskega sklada: 

 mentorja, ki bi na šoli vodil dramski krožek, 

 delavnice iz elektronike, 

 predavanje za starše.  
 
 
 
Zapisala              Predsednik UO šolskega sklada 
Jerneja Šorli                                  Brane Arh 
 
 

 

 


