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ZAPISNIK 6. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLA DA, 
DNE 15.3. 2010 OD 15.30 DO 17.00 

 
 
 
Lista prisotnosti:  v prilogi. 
 
Dnevni red:  

1. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje (pregled uresničitve sklepov) 
2. Uspešnost zbiranja sredstev in stanje na računu šolskega sklada 
3. Pregled novih predlogov 
4. Pregled možnosti za postavitev igral na igrišče za starejše učence 
5. Razno  

 
Ad. 1) 
Člani upravnega odbora potrdijo zapisnik 5. sestanka. Člani sprejmejo predlagani 
dnevni red 6. seje.  
Uresničitev sklepov prejšnjega sestanka: 

• Material za tehniko, za katerega je zaprosil g. Pečovnik, je bil nabavljen. Ga. 
Vampelj pove, kakšna je bila cena in priloži izpis odliva sredstev. 

• Pridobljen je bil dodatni učitelj plezanja. 
• Dramski krožek: Ana Kržišnik ga ne more izvajati, ga. Vampelj pa se je 

pogovarjala z gospo Alenko Vidrih. Predstavi pogoje in ceno (15 otrok na 2 
učitelja, cena 80 EUR na uro. Člani se strinjajo, da je izvedba predraga in da 
gre za premajhen krog otrok, ki bi bili vključeni, da bi jo financiral šolski sklad. 

 
Sklep: Ga. Luzar bo za sodelovanje prosila študenta  AGRFT, ki ga pozna. V 
primeru, da bo šlo za izvajanje s strani kakšne ins titucije, bodo izvedbo pla čali 
zainteresirani starši sami. Dramski krožek bo organ iziran v jeseni 2010. 
 
Ad. 2) 
Ga. Luzar pove, da so starši na Svetu staršev izrazili nezadovoljstvo, da se denar 
zbira, denar stoji, šolski sklad pa ga ne nameni kakšnemu večjemu projektu. 
 
Ad.3) 
Ga. Vampelj predstavi predlog učiteljice Tatjane Selan za sofinanciranje izvedbe 
projekta (v prilogi).  
 
Sklep: Šolski sklad bo financiral avtobusni prevoz učencev v Postojno. 
 
Sklep: Šolski sklad bo sofinanciral projekte, ki pr omovirajo šolo.  
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Ga. Vampelj je predstavila predlog učiteljice Renate Dužič, da se kupijo družabne 
igre za varstvene skupine (učenci, ki imajo prosto uro). Po izračunu naj bi bila cena 
za igre okoli 100 EUR za posamezno skupino. Članom šolskega klada se zdi to 
predrago. Predlog: otroci zbirajo družabne igre, ki jih doma ne potrebujejo več. 
 
Sklep: Ga. Starman v zadnjem tednu marca organizira  zbiralno akcijo 
družabnih iger. 
 
Ad.4)  
Primeren prostor za dodatna igrala je ob veliki telovadnici, saj bi bilo potrebno z 
mrežo zapreti le še eno stran.  
Člani šolskega sklada razpravljajo o primernosti posameznih vrst igral. 
 
Sklep: G. Pe čovnik in hišnik g. Peklaj bosta pregledala prostor in ga izmerila. 
Učiteljice 4. in 5. razredov in športni pedagoginji s e posvetujejo, katera igrala bi 
bila primerna. Za organizacijo tega sestanka je zad olžena Irma Starman. 
 
Ad.5) 
Sklep: Šolski sklad se ponovno sestane 13.4.2010 ob  16.00. 
 
 
 
 
 
  Zapisala:                                                                    Predsednica upravnega odbora: 
Romina Plešec                                                                           Maruša Pirc 


