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Zapisnik upravnega odbora Šolskega sklada OŠ veta Ana 

 

Sestanek je potekal v sredo, 12. 10. 2022, ob 16.30 v zbornici vrtca OŠ Sveta Ana. 

PRISOTNI: Petra Kapl, Irena Kokol, Petra Dominko, Katja Roškar, Irena Rola-Bek. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Natalija Veingerl in Bernarda Bernarda Vakaj. 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav, pregled sklepov pretekle seje in potrditev zapisnika; 

2. Obravnava vlog; 

3. Božični sejem in delavnica; 

4. Razno. 

 

K/1. Uvodni pozdrav, pregled sklepov, potrditev zapisnika 

SKLEP: 1/2022-2023: Ravnatelj OŠ Sveta Ana, g. Aleksander Šijanec je pozdravil vse navzoče in ugotovil 
sklepčnost sestanka. 
 
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 (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 dosedanja predsednice gospe Bernarde 
Potočnik.  
 
SKLEP: 4/2022-2023: Vloga svetovalne službe za potopisno predavanje za učence v znesku 200,00 € je 
bila soglasno sprejeta in potrjena. 

 

SKLEP: 5/2022-2023: Predsednica Šolskega sklada ga. Petra Kapl je pozdravila navzoče in 

ugotovila sklepčnost sestanka. Zapisnik sestanka, ki je bil 27. 9. 2022, se z vsemi dopolnitvami 

potrdi. 
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K/2. Obravnava vlog 

Vloga za delno povračilo stroškov kulturnega dne (981,50 €) - priloga 

SKLEP: 6/2022-2023: Vloga aktiva učiteljev I. in II. VIO za delno povračilo stroškov kulturnega 

dne za učence od 1. do 5. razreda v znesku 981,50 €, ki je bil 3. 10. 2022, je bila soglasno 

sprejeta in potrjena. 

 

Vloga za delno povračilo stroškov športnega dne (1,260,00 €) 

SKLEP: 7/2022-2023: Vloga aktiva učiteljev športa za delno povračilo stroškov športnega dne 

za učence od 1. do 9. razreda v znesku 1.260,00 €, ki je bil 5. 10. 2022, je bila soglasno sprejeta 

in potrjena. 

 

Vloga za sofinanciranje strokovne ekskurzije v okviru obveznega izbirnega predmeta Likovno 

snovanje 

SKLEP: 8/2022-2023: Vloga učiteljice izbirnega predmeta likovno snovanje za delno povračilo 

stroškov strokovne ekskurzije v Plečnikovo Ljubljano za učence od 7. do 9. razreda v znesku 

100,00 €, ki je bila 14. 10. 2022, je bila soglasno sprejeta in potrjena. 

 

Vloga za nakup ribiške opreme za ribiški krožek (240,23 €) 

SKLEP: 9/2022-2023: Vloga zunanjega sodelavca, mentorja za ribiški krožek, g. Mateja 

Kocbeka za nakup ribiške opreme v znesku 240,23 € je bila soglasno zavrnjena. 

Obrazložitev: Ribiški krožek je obšolska dejavnost in ni obvezna. Za obšolske dejavnosti starši 

sami krijejo stroške (npr.: mažoretke same kupijo palice). Upravni odbor Šolskega sklada 

članom ŠD predlaga, naj se z vlogo obrnejo na Občino Sveta Ana. 

 

K/2. Božični sejem in delavnica 

Za božični sejem smo se članice UO Šolskega sklada dogovorile glede izdelkov, ki bi se 

izdelovali. Prinesli smo tudi nekaj izdelkov, da bi jih učenci in učitelji izdelovali na božični 

delavnici. Irena Rola-Bek bo te izdelke pokazala učiteljem. Za del materiala bo poskrbel šolski 

sklad. Adventne venčke bomo izdelovali 16. 11. 2022, ob 16.00 v jedilnici šole. 
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K/4. Razno 

Pogovor o nakupu materiala 

 

Sestanek zaključen ob 17.30 uri 

 

Zapisala: 

Predsednica UO Šolskega sklada 

Petra Kapl 
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