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Zapisnik upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Sveta Ana 

Sestanek je potekal v torek, 27. 9. 2022, ob 16.00 v zbornici OŠ Sveta Ana. 

Prisotni: Petra Kapl, Irena Rola Bek, Petra Dominko, Katja Roškar, Irena Kokol, Natalija 

Veingerl, Bernarda Vakaj in Aleksander Šijanec – ravnatelj. 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, 

2. Volitve predsednika šolskega sklada in potrjevanje upravnega odbora, 

3. Obravnava vloge, 

4. Plan dela, 

5. Razno. 

 

K/1. Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti 

SKLEP: 1/2022-2023: Ravnatelj OŠ Sveta Ana, g. Aleksander Šijanec je pozdravil vse navzoče 

in ugotovil sklepčnost sestanka. 

K/2. Volitve predsednika šolskega sklada in potrjevanje upravnega odbora 

Z dnem 31. 8. 2022 se je upokojila strokovna delavka ga. Bernarda Potočnik, ki je bila tudi 

predsednica Šolskega sklada. V sled tem razlogom je bilo potrebno razpisati volitve 

predsednika Šolskega sklada, še prej pa potrditi člane upravnega odbora. 

Na predlog Sveta staršev in Sveta šole so bili predlagani člani: 

- Petra Kapl (vrtec) 

- Irena Rola Bek (šola) 

- Natalija Veingerl (podružnica Lokavec) 

- Irena Kokol (Svet staršev) 

- Petra Dominko (Svet staršev) 

- Katja Roškar (Svet staršev) 

- Bernarda vakaj (Svet staršev) 

 

SKLEP: 2/2022-2023: V upravni odbor Šolskega sklada so bili predlagani in potrjeni naslednji 

člani: Petra Kapl (vrtec), Irena Rola Bek (šola), Natalija Veingerl (podružnica Lokavec), Irena 

Kokol (Svet staršev Petra Dominko (Svet staršev), Katja Roškar (Svet staršev), Bernarda Vakaj 
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(Svet staršev). Na sestanku smo sklenili, da aktualni upravni odbor deluje do septembra 2023, 

ko bodo redne volitve članov UO in predsednika ter podpredsednika Šolskega sklada. 

SKLEP: 3/2022-2023: Na seji UO so članice izmed sebe predlagale in potrdile predsednico 

upravnega odbora Šolskega sklada gospo Petro Kapl in podpredsednico gospo Ireno Kokol. 

Ravnatelj je predal dokumentacijo Šolskega sklada, ki je bila doslej v rokah gospe Bernarde 

Potočnik.  

K/3. Obravnava vloge 

Upravni odbor šolskega sklada je obravnaval vlogo Svetovalne službe za potopisno predavanje 

za učence v znesku 200,00 €. 

SKLEP: 4/2022-2023: Vloga svetovalne službe za potopisno predavanje za učence v znesku 

200,00 € je bila soglasno sprejeta in potrjena. 

K/4. Plan dela 

V šolskem letu 2022/2023 bomo v okviru Šolskega sklada zbirali sredstva in organizirali: 

- Različne bazarje in stojnice ob praznikih, 

- Dobrodelni koncert, 

- Pristopne izjave staršev – donacije, 

- Donacije sponzorjev, 

- Zbiranje odpadnega papirja, 

- … 

 

K/5. Razno 

K izdelavi izdelkov za prodajo na stojnicah bomo povabili učenke in učence, zaposlene in starše 

ter druge zainteresirane. 

 

Sestanek se je zaključil ob 17.00. 

Zapisala: 

Predsednica UO Šolskega sklada 

Petra Kapl 
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