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Datum: 19.10.2022 

 

ZAPISNIK 

 

1. Redne, konstitutivne seje UO Šolskega sklada Osnovne šole Frana Albrehta v šolskem 

letu 2022/23, ki je potekala dne 19.10.2022 med 18.00 in 20.30 v zbornici matične 

šolske stavbe, Šolska ulica 1, Kamnik. 

 

Prisotni ob 18.00 vsi 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 

8. ravnatelj OŠ Frana Albrehta, g. Rafko Lah 

 

K t. 1: Predstavitev članov, izvolitev predsednika UO Šolskega sklada 

G. ravnatelj je nagovoril člane Upravnega odbora ŠS, na kratko predstavil preteklo delo in ga 

hkrati pohvalil kot do sedaj zelo uspešnega. Zaželi nam uspešno delo še naprej. 

Vsi člani se predstavimo, po predstavitvi vseh članov, soglasno predlagamo za predsednico 

UO Šolskega sklada ga. Alenko Planinc Rozman in jo tudi soglasno potrdimo. 

Novo izvoljena predsednica pozove vsakega člana naj pove kaj o sebi in o tem, kaj pričakuje 

od skupnega dela. 

V večini se vsi strinjamo, da želimo ponuditi pomoč, podporo, razbremeniti starše ter dobro 

sodelovati ob vedno dobri volji ter pripravljenosti biti v pomoč. Želimo prispevati veliko idej 

ter na podlagi izkušenj zaznati kje je pomoč potrebna, povečati prepoznavnost Šolskega 

sklada in poiskati čim več virov za povečanje sredstev v ŠS. Pri tem predsednica ponudi svojo 

angažiranost k organizaciji delavnice za sodelujoče podpornike ŠS. 

Sklep k t.1: v bližnji prihodnosti bomo s pomočjo vodstva šole in ob predhodnem posvetu z 

ustreznimi deležniki šole razposlali na vsem staršem poziv k donaciji nove ali rabljene (še 

delujoče) opreme in pisarniškega materiala. 

 

K t.2: Potrditev dnevnega reda. 
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Sklep k t.2: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

K t.3: Finančni pregled dela in načrtovanje za leto 2022/23 

 

Predsednica predstavi načrt za delavnico za donatorje in predstavi krajši načrt zanjo, 

sodelovanje ŠS na šolski božično-novoletni prireditvi s stojnico o čemer se posvetujemo in vsi 

strinjamo. 

Ga. Ivanka Svetec predstavi dosedanje uspešne alternativne oblike pomoči kot so napotitve v 

program Botrstva, Računalniški krožek (ki ga prostovoljno vodi eden od staršev), Kamišibaj 

delavnica, razne druge ustvarjalne delavnice, športni popoldnevi s pomočjo učiteljev , 

planinski krožek… 

Sklep k. t.3: Delavnica s starši se organizira za 24.11.2022 med 18-20. uro, pod mentorstvom 

ga. Alenke Planinc Rozman, kjer smo v večini prisotni in sodelujemo. 

Sklep k t.3:Na božično novoletni prireditvi se predstavi ŠS s svojo stojnico na kateri se 

predvidoma ob prostovoljnih prispevkih ponuja pecivo, ki se speče pri urah gospodinjstva ali 

s pomočjo starša – slaščičarja, ki je ponudil pomoč že v preteklosti. 

K t.4 : Razno, pregled in glasovanje o prošnjah za pomoč  

Ga. Ivanka Svetec predstavi prvo prošnjo Ga. Sare Zalesnik za polovično sofinanciranje dneva 

dejavnosti za učence od 7.-9. razreda od celotnega zneska 2.319,99 EUR. 

Nato drugo prošnjo Šolskemu skladu s strani učiteljev T.Miklavčič in M.Bizjak za prispevek 

110 EUR za nakup igralnih kart za interesno dejavnost tarok. 

Ter tudi tretjo prošnjo učiteljice M. Bizjak za prispevek  200 EUR klekljarskemu krožku za 

nakup dodatnih blazin, saj krožek letos obiskuje rekordno število 33-ih učenk. 

Sklep k t.4: Ugodimo vsem prošnjam, ki so bile obravnavane. 

 

Sklep k t.4: Predlog vsem, ki prejmejo prispevke iz ŠS naj priskrbijo nekaj fotografij oz. mnenj 

o delujočih aktivnostih, pri katerih smo uspeli pomagati. Ga. Tina Plahutnik lahko uredi 

povezavo za nalaganje prispevkov v Forum-sih. 

Sklep k t.4: Ga. Ivanka Svetec razpošlje poziv šolskim delavcem, naj izpostavijo dejavnosti pri 

katerih bi še želeli pomoč ŠS, poleg tega bomo poskušali določiti merila, za cim bolj 

objektivno in transparentno obravnavo vlog. 

 

 

Zapisala:                                                                              Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada 

Gajšt Doris                                                                                              Alenka Planinc Rozman 


