
ZAPISNIK 1. SREČANJA UPRAVNIH ODBOROV 
ŠOLSKEGA IN DODATNEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 
Datum: 20. 11. 2018 
Trajanje: od 18.00 do 20.00 
Prisotni: Marjetka Čas, Alenka Fidler, Leonard Polanec, Marjana Štern, Margareta Voglar; člani 
Sveta staršev: Mojca Kobale Pahor, Danijel Vuk, Mojca Čater, Nikolaj Onič, Arina Ravnjak, Alja 
Pavlic, Živa Šorli, Franc Hozjan, Mateja Muzek. 
Upravičeno odsotni: Natalija Sobotič Verdnik, Ksenija Rebernak. 
 
Seja je potekala sočasno s sejo Sveta staršev. 
 
Dnevni red: 
1. Poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2017/2018. 
2. imenovanje članov upravnega odbora šolskega in dodatnega sklada 
3. Pomoč pri izvedbi 15. božično-novoletnega sejma. 
4. Razno. 
 
K T. 1: 
Poročilo o porabi sredstev je objavljeno na spletni strani šole. 
- Dodatni sklad: V letošnjem šolskem letu se je denar že porabil za kulturna dneva 

(gledališče) in športne dneve. Trenutno stanje je okoli 3.000 €. 
- Šolski sklad: V letošnjem šolskem letu se je denar že porabil za strokovno ekskurzijo na 

Dunaj, intenzivne pevske vaje na Boču (račun je prišel kasneje), majice za pevski zbor, 
teden otroka, šolo v naravi v CŠOD, nekaj pa tudi pomoči za socialno šibke (180 €). 
Trenutno stanje je 850 €. 

 
K T. 2: 
Dosedanji predsednik šolskega sklada g. Polanec je povedal, da je z veseljem predsedoval 
skladoma, da pa je po dveh letih pričel čas, ko je potrebno izvoliti nove člane. Ga. Fidler je 
povedala, da so s strani šole bili potrjeni dosedanji člani, to so: Marjeta Čas, Alenka Fidler, 
Marjana Štern in Margareta Voglar.  
G. Polanec je v imenu dosedanjih članov obeh skladov dal pobudo, da se pripravi novi pravilnik 
skladov, kjer bi se opredelilo, da bi se člani skladov volili zgolj za eno šolsko leto, saj seje 
skladov večinoma potekajo hkrati s sejami Sveta staršev.  
Na volitvah smo izvolili nove predstavnike staršev upravnih odborov obeh skladov.  
 
Sklep 1: Predstavniki staršev Upravnega odbora šolskega in dodatnega sklada so bili soglasno 
potrjeni, in sicer: Mojca Čater, Arina Ravnjak in Danijel Vuk. Mandat bodo opravljali do konca 
šolskega leta 2018/19. Sestanki šolskega sklada bodo odslej združeni s sestanki šolskega sveta, 
vendar se bodo pisali posebni zapisniki. Do naslednjega srečanja bodo novi člani pripravil nova 
pravila skladov, ki jih mora sprejeti tudi Svet zavoda. Novega predsednika in namestnika 
predsednika bomo izvolili na naslednji seji.  
 
  



K T. 3:  
Ga. Marjana Štern nam je predstavila izvedbo letošnjega božično-novoletnega sejma. Gre za 
utečen dogodek, ki pa vendarle vsako leto prinaša določene novosti in zahteva usklajevanja. 
Ga. Štern je starše povabila k sodelovanju pri izdelovanju raznih izdelkov in peki peciva. 
Zaželeno je, da se izdelki prinesejo v šolo čim prej, pekovski izdelki pa najkasneje zjutraj na 
dan dogodka.  
 
Sklep 2: Za 6 moških, ki bodo pomagali organizatorju pri redarstvu in ureditvi ter pospravljanju 
odrskega prostora bo poskrbel g. Niko Onič. 
Sklep 3: Za novo stojnico z otroškimi oblačili, potrebščinami in pripomočki je odgovorna ga. 
Živa Šorli. Stvari se zbirajo v šoli.  
Sklep 4: Pri štetju zasluženega denarja bo izmed članov šolskega in dodatnega sklada po sejmu 
prisostvovala ga. Mojca Čater.  
 
K T. 4: 
Ga. ravnateljica je predstavila novi šolski koledar, ki prinese veliko sredstev v sklad. 
Prostovoljne prispevke za šolski sklad bodo po hišah zbirali učenci v organizaciji šolske 
skupnosti. 
 
 
Zapisnik zapisala 
Alenka Fidler 

Predsednik šolskega in dodatnega 
sklada: Leonard Polanec 

 


