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ZAPISNIK 5. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA,
DNE 15.10. 2009 OD 16.00 DO 18.00

Lista prisotnosti: v prilogi.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje ŠS v preteklem šolskem letu
2. Pregled stanja
3. Program dela in pregled vseh prispelih predlogov ter starejših še aktualnih
predlogov, ki so bili začasno zadržani
4. Razno
Ad. 1)
Člani upravnega odbora potrdijo zapisnik 4. sestanka. Člani sprejmejo popravljeni
zapisnik 2. sestanka. Člani sprejmejo predlagani dnevni red 5.seje.
Ad. 2)
Predsednica predstavi trenutno finančno stanje.
Ad.3)
Kolesarnica: ga. Vampelj pove, da je eden od staršev, g. Juhart, izdelavo kolesarnice
šoli doniral, zato ne bo potrebno financiranje s strani šolskega sklada. Temelji za
kolesarnico so že dokončani, potrebni so še nosilci in streha. Kolesarnica bo
ograjena in varna. Ostajata 2 parkirišči. Dela naj bi bila dokončana do jesenskih
počitnic.
Predlogi staršev: ga. Pirc predstavi posredovane predloge staršev:
• starši so predlagali nabavo novih radiatorskih termostatov. Ga. Vampelj pove,
da je to stvar MOLa in ne staršev.
• nov letvenik v veliki telovadnici, saj naj bi bil pokvarjen oz. polomljen. Ga.
Vampelj pove, da je bil 8.10.09 opravljen pregled letvenikov in ni bilo
ugotovljenih pomanjkljivosti.
• večja plezalna stena, bazen. Članom sklada se predloga ne zdita smiselna.
• nabava novih računalnikov. G. Pečovnik pove, da se zaradi velike frekvence
uporabe računalniki in njihovi sistemi kvarijo. Računalniška oprema se
posodablja sproti in v več etapah, trenutno je za delo pri pouku dovolj
računalnikov. Večje težave se pojavljajo v računalniški učilnici, kjer ni mogoče
dovolj ažurno popravljati nedelujočih programov.
• naprava za prezračevanje v veliki telovadnici. Ga. Vampelj pove, da se
telovadnica zrači ves čas (odprta so okna), v času pouka je zračenje ustrezno.
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financiranje dodatnih interesnih dejavnosti. Ga. Vampelj pove, da so učitelji
prekomerno obremenjeni. Člani predlagajo, da se za nekatere dejavnosti
poišče zunanje izvajalce.

Sklep: ga. Luzar bo v zvezi s plezanjem kontaktirala g. Vintarja, da se pozanima
glede plezalnih vaditeljev. Če se najde ustreznega človeka, ga bo financiral
šolski sklad.
Sklep: Ana Kržišnik bo posredovala možne termine za dramski krožek, če bo
dovolj zainteresiranih učencev, se bo krožek izvajal in ga bo financiral šolski
sklad.
Ga. Vampelj predstavi prošnjo za subvencioniranje tabora za 8. razred za enega
učenca.
Sklep: Šolski sklad v celoti krije stroške tabora za učenca 8. razreda.
Sklep: Fond za subvencioniranje taborov se z novim šolskim letom poveča za
200 EUR (za posameznega učenca 50 EUR).
Predlogi učiteljev: predsednica je predstavila prošnje učiteljev iz lanskega šolskega
leta in ugotovila, kaj je bilo realizirano in kaj ne. Prošnja g. Ahačiča za prevoz pevcev
ni bila realizirana zaradi namenskega zbiranja za kolesarnico, zato bo verjetno lahko
realizirana v tem šolskem letu. G. Pečovnik je skladu posredoval prošnjo v zvezi z
materialom za krožek konstruktorstvo (v prilogi).
Sklep: Za pouk TIT in krožek konstruktorstvo se odobrijo sredstva v višini 300
EUR.
Ga. Vampelj je predstavila finančno plat izvajanja dela z nadarjenimi (stroške
testiranja). Člani so v razpravi ugotovili, da je problematika zelo zahtevna.
Dolgoročno šolski sklad teh stroškov ne bo mogel kriti v takšnem obsegu.
Sklep: Člani šolskega sklada financiranje testiranja za nadarjene obravnavajo
na naslednji seji.
Ad.4) Razno:
Sklep: V mesecu novembru bodo staršem posredovane položnice za šolski
sklad v enakem znesku kot lansko leto.

Zapisala:
Romina Plešec

Predsednica upravnega odbora:
Maruša Pirc
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