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ZAPISNIK 1. SEJE UO ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Sestanek je bil 25. novembra 2009, v prostorih šolske zbornice. Prisotni so bili člani ŠS 
Brigita Jahić, Metka Vilar, Andreja Flerin Majcen, Milan Lukan, Tone Cezar in Mateja 
Marinček. 
Ravnateljica je bila zaradi službenih obveznosti zadržana, pisno je sporočila svoje predloge. 
 

Ad1) Oblikovanje LDN ŠS  za šolsko leto 2009/10. 
Pregledali so letno poslovanje za šolsko leto 2008/09. Analizirali smo odobrena izplačila in 
pregledali naše delo. Večino finančnih sredstev je bilo usmerjeno glede na program v 
subvencioniranje letnih in zimskih šol v naravi, taborov ter nagradnih izletov, iz sredstev so se 
kupili goli. 
 
Oblikovali smo letni program dela za šolsko leto 2009/10. 
 
LETNI NAČRT DELA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
1. Pomoč socialno šibkim učencem pri sofinanciranju zimske in poletne šole v naravi, tabora 
in drugih dejavnosti. 
2. Sofinanciranje nagrade učencem ali skupini učencev, ki so v tem šolskem letu častno 
zastopali šolo v državnem merilu, organizacija nagradnega izleta. 
3. Financiranje dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa. 
 
 
Ad2) Subvencioniranje dejavnosti učencem. 
Pripravljeni so obrazci za celoletno subvencioniranje dejavnosti posameznim učencem. Zaradi 
omejenih finančnih sredstev trenutno nimamo možnosti za odobritev celoletnih subvencij 
posameznim učencem.  
SKLEP: 
1. Celoletne subvencije dejavnosti se trenutno ne morejo odobriti zaradi omejenih finančnih 
sredstev. 
2. Odobri se subvencioniranje zimske šole v naravi trem učencem 4. razreda. 
 
Ad3) Predlogi o delu šolskega sklada 
Nadaljujemo z akcijo zbiranja finančnih sredstev en evro na učenca za garderobne omarice.  
Načrtujemo dejavnosti s katerimi bomo zbirali finančna sredstva za šolski sklad. 
Podani so bili predlogi: dobrodelni praznični koncert, božični bazar, likovni umetniki rišejo za 
nas, dan društev doba in Krtine, dan ljubljenčkov, zvezki z našim logotipom. 
 
 
 
 
 
 
 



SKLEPI: 
1. Zbiranje finančnih sredstev bo potekalo na dobrodelnem božičnem koncertu, na 

božičnem bazarju. 
2. V mesecu aprilu bomo organizirali prireditev ob dnevu Zemlje, na kateri bo potekala 

dražba likovnih del (sodelovanje z Lipo TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE), ob tem 
nam bo pomagalo Društvo kmečkih žena s pripravo raznovrstne hrane. Sodelovali 
bodo lahko vsi, ki radi kuhajo in pripravljajo slaščice. Sredstva se namenijo za 
delovanje šolskega sklada. 

3. Priprava zvezkov z našim logotipom. V mesecu maju se zberejo naročila učencev. 
Zvezki se bodo tiskali, sredstva se zberejo na skladu. 

 
 
 
V Dobu, 1. 12. 2009                                                                               Zapisala Brigita Jahić 
  
 

 
 
 

 
 


