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Datum: 23.11.2022 

 

Zapisnik  

 
Delovnega sestanka UO Šolskega sklada z dne 23.11.2022 ob 19h v Likovni učilnici 
matične stavbe OŠFA. 
 
Vabljeni: 
 
1. učiteljica, ga. Ivanka Svetec 
2. učiteljica, ga. Tamara Bračič 
3. svetovalna delavka, ga. Tina Plahutnik 
4. predstavnica Sveta staršev, ga. Alenka Planinc Rozman 
5. predstavnik Sveta staršev, g. Matej Šmidovnik 
6. predstavnica Sveta staršev, ga. Lidija Grzinčič Krt 
7. predstavnica Sveta staršev, ga. Gajšt Doris 
 
Prisotni so bili vsi vabljeni, razen opravičeno odsotne učiteljice ga. Ivanke Svetec. 
 
 
Predlagan dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika Konstitutivne seje 
2. Razno 

Predaja informacij glede na aktivnosti od prejšnje seje. 
3. SOAR analiza – določanje vizije Šolskega sklada in akcijski načrt 
4. Postavitev kriteriji pri odločanju za odobritev vlog 
5. Predstavitev stanja na računu in odločanje po kriterijih za vsako prispelo 

prošnjo 
6. Finančni načrt za leto 2022 in 2023 

 

Predsednica je zaradi odsotnosti članice ga. Ivanke Svetec predlagala prilagoditev 
dnevnega reda tako, da črtamo 3. in 4. točko in tako je potrjen dnevni red. 

 
 

K t.1: Potrditev zapisnika Konstitutivne seje 

 
Sklep k t.1: potrditev dnevnega reda. 
 
Sklep k t.1: soglasno potrdimo zapisnik Konstitutivne seje. 
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K t.2: Razno, predaja informacij glede na aktivnosti od prejšnje seje. 

 
Po posvetu z vodstvom šole trenutno ni potrebe po donacijah opreme (iz prejšnje 
seje) zaradi planiranja opremljanja nove šole. Morda vseeno povabimo za donacijo 
materiala (za pisarne, likovni, itd..) 

 
Po posvetu z g. Kunčič Andrejem, lahko imamo besedo na prireditvi, kjer priprav 
nagovor ga. Alenka : Na stojnici ŠS boste lahko prevzeli prošnjo za donacijo za 
podjetje, obrazce za dohodnino, ter škatla za prispevke v sklad. pohvalimo starša, ki 
prostovoljno vodi rač. krožek (g Vlado, ki ga pozdravimo med občinstvom), primeri 
donacij v preteklosti in kaj je še v načrtu. Hvala tudi za donacijo iger ter poziv na 
tržnico po prireditvi.. 

 
 

Ideje za stojnico in cilji ki jih imamo: donacije vseh staršev v škatlo, prepoznavnost in 
zavedanje med starši kam se obrniti po pomoč, kaj je pomen / vrednost sklada, da se 
starši vidimo v tem, da lahko z znanjem, sredstvi, materialom z roko v roki pomagamo 
otrokom, dohodnina + darovanje podjetij.. 
Na stojnici bi imeli že pripravljene obrazce za dohodnino, letake s predstavitvijo 
možnosti doniranja ter pripravimo donatorsko prošnjo za podjetja. 

 
Sklep k t.2: za dohodnino starše in podjetja prosimo s prošnjami. Za donacije 
rabljenih ali novih družabnih in didaktičnih iger (omenjeno v vabilu na novoletno 
prireditev – kar preveri Alenka z G. Kunčič – imeli bi dve lokaciji – eno pri vhodu in 
stojnico v dvorani.  
 
Predlog vabila za organizatorje šolske prireditve, ki pošlje Alenka  g. Kunčiči : »Šolski 
sklad vam sporoča:  Tudi vi ste lahko dobri mož na naši novoletni prireditvi, kjer boste 
imeli možnost našim otrokom podariti nove ali dobro ohranjene družabne in 
didaktične igre za popestritev jutranjega varstva, podaljšanega bivanja ali vmesnih 
prostih ur ter čakanja na avtobus in za delo z učenci s posebnimi potrebami.« 
 
Odpre se vprašanje o prostoru za shranjevanje podarjenih iger – potrebujemo škatle, 
ter prostor. 
 
Sklep k t.2 : ga. Tina pošlje e-mail podružnicam, z vprašanjem kje lahko shranimo 
donirane igre. 
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3. Predstavitev stanja na računu in odločanje po kriterijih za vsako prispelo 
prošnjo 

 
Trenutno stanje: 5906,06 eur na dan 31.10.2022 
odštejemo 310,00 EUR  in 1190,00 EUR od prejšnjih odobrenih prošenj. 
 
Obravnava ter odločitev o prošnjah po prilogi 1.  
Prisotni soglasno odobrijo oz. ne odobrijo naslednje vloge: 

 prošnja 

ocenjene 
vrednosti komentar na vloge 2022 2023 

licenco aplikacije KOBI MŠ 1050 
kontakt Sara Zalaznik za tablice; tablice ne 
odobrimo; licenca DA 145  

računalniki izvajalke DSP 1800 ker je  IKT oprema ne odobrimo   

knjižne nagrade konec 
šolskega leta 

Irena 
Milivojevič 
Kotnik 450 odobritev in nakup na knjižnem sejmu 450  

didaktične igre 
Marija ROPAS, 
MŠ 120 

počakamo kaj dobimo 15.12. in po tem 
možna odobritev v januarju   

didaktićne igre 
specialne 
pedagoginje  

počakamo kaj dobimo 15.12. in po tem 
možna odobritev v januarju   

alpskih smuči aktiv športa 150--200 

odobritev za aktiv športa za alpske in/ali 
tekaške smuči po presoji aktiva športa 

700  

tekašek smuči aktiv športa 100-150   

kinestetično pohištvo PŠ Mekinje 1427,5 miza +stol - 5x odobreno 1427,5  
različne subvencije 

(Svetovalna služba) 
svetovalna 
delavka 1800 odobreno  300 1500 

 
4. Finančni načrt za leto 2022 in 2023 

 
 V prilogi 2.  
Na osnovi razpoložljivih podatkov je pripravljeno izhodišče za finančni načrt za leto 
2023.  Na seji 18.1.2023 bo dopolnjen finančni načrt za leto 2023.  

 
Sklep k.t.4 :  naslednji sestanek predviden v podružnici kjer bo shranjen doniran 

material iz prireditve (po posvetu z učiteljico Jano) je predviden za 18.1.2023, ob 

17.30 na temo določanja vizije, za določitev kriterijev ter pregled in razdelitev 

materiala. 

Zapisala: 

Gajšt Doris  

 

 

Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada: 

Alenka Planinc Rozman 


