
ZAPISNIK 8. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA 
10. 2. 2014 ob 17.00 

 
Prisotni(po abecednem redu): Peter Cankar, Lucija Krivic, Lidija Legan Landeker, 
Andreja Miklavčič, Boža Novljan, Alenka Odlazek, Mojca Pajnič Kirn, Miran Vene. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 7. seje Upravnega odbora 
2. Poročilo o stanju sredstev 
3. Plan aktivnosti za naslednje obdobje 
4. Razno 

 
K 1 
 
Upravni člani odbora pregledajo in potrdijo zapisnik 7. seje Upravnega odbora. 
 
 
K2 
 
Ga. Odlazek pove, da je bilo stanje na dan 13. 11. 2013 3.859,42€. Do 31. 12. 2014 
je bilo 174,78€ porabljenih za socialno ogrožene učence, nakazil s strani sponzorjev 
(Krivic, Nama, NN in Petelin) je bilo za 410,00€. V šolski sklad pa so prispevali tudi z 
deležem zaslužka z dveh šolskih prireditev: šolski bazar 458,50€ in kostanjev piknik 
24,89€. Bilančno stanje na dan  31. 12. 2013 je bilo tako  4.578,03 €.  V letu 2014 je 
bilo po prvih roditeljskih sestankih 7 nakazil s strani staršev v višini 140 € in pa 
nakazilo podjetja Belektron d.o.o. v višini 1.500€.  Odhodki v letu 2014 pa so bili v 
višini 2.292,89€ za plačilo prehrane in taborov za otroke iz socialno šibkih družin. 
Trenutno stanje na kontu šolskega sklada je tako 3.925,14€. 
 

K3 

G. Vene izrazi nezadovoljstvo z odzivom podjetij in opozori, da nekatera podjetja, ki 
so bila pripravljena donirati, niso dobila prošnje za donacijo.  

Sklep 1: G. Vene pregleda in dopolni seznam podjeti j  in ga potem pošlje v 
pregled ostalim članom upravnega odbora. Naslednji č bi šle prošnje ven v 
septembru 2014, da bi imela podjetja dovolj časa za razporejanje sredstev. 

G. Vene prav tako meni, da je bil odziv staršev, ki so že imeli roditeljske sestanke, 
slab, saj je nakazalo le 7 staršev. Člani Upravnega odbora razpravljajo o dodatnih 
načinih zbiranja sredstev. 

Sklep 2: Za vsak oddelek se naredi zbirna škatla, v  katero bodo lahko starši 
donirali direktno na roditeljskih sestankih. 

 

 



K 4 

G. Vene predstavi dve prošnji za dodelitev sredstev in sicer gre za dve nadstandardni 
dejavnosti, ki se izvajata za učence nadarjene na področju logike in matematike 
(delavnice z matematično in informacijsko vsebino na Fakulteti za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru) ter angleškega jezika (ogled 
predstave Peter Pan, ki jo izvaja American Drama Theatre). S pridobitvijo sredstev iz 
sklada želijo mentorji vsaj delno znižati stroške staršem. Člani upravnega odbora 
razpravljajo o obeh prošnjah. 

Sklep 3: Člani Upravnega odbora se strinjajo, da se nameni za  vsako izmed 
dejavnosti po 50€. 

 G. Vene sprašuje, ali se je socialni problem na šoli vidno povečal. Ga. Pajnič Kirn 
pove, da se je problem povečal predvsem v družinah z več otroki, vendar  le redko 
prosijo za pomoč. Da pa se trudijo strokovni delavci šole, ki zaznajo težave pri svojih 
učencih, starše napotiti po pomoč. 

Ga. Legan Landeker pove, da bo zbiralna akcija papirja, katere izkupiček bo 
namenjem šolskemu skladu, izvedena v 1. tednu meseca marca. Meni, da bi lahko 
še eno tako akcijo organizirali junija. 

Sklep 4: Zadnja seja v šolskem letu 2013/2014 bo 2.  6. 2014 ob 16.30. 
 
Seja je bila zaključena ob 17. 30. 
 
Pripravila: Andreja Mi>yklavčič     Pregledal: Miran Vene 


