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ZAPISNIK
2. korespondenčne seje upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2019/2020,
ki je potekala 21. 10. 2019.
Pozvani: Tina Šturm, Boris Margeta, Boštjan Kerbev, Anja Zima, Jaro Sever Torkar, Manca
Čebokli
Ne pozvani: Sebastijan Tofaj
Dnevni red:
1. Obrazložitev nejasnosti glede nakupov preteklega leta.
2. Odloženi predlogi za porabo sredstev.
K 1) Učiteljica Jana Košir pojasni, da so v preteklem letu nakupili alpske čevlje, do nejasnosti
je prišlo zaradi težav s knjiženjem. V letošnjem šolskem letu pa bodo denar porabili za nakup
tekaških smuči in opreme.
Aktiv 5. razredov zagotovi, da bodo tempera barve kupljene v naslednjih dneh.
K 2) Aktiv podaljšanega bivanja bo uredil omaro z možnostjo zaklepanja, v katero bodo
shranili žoge. Rešitev je začasna, do zimskih počitnic, ko bodo prenovili kabinet. V
prenovljenem kabinetu pa bodo imele poseben prostor, namenjen žogam.
Katja Rop poda obrazložitev. Sup mora biti kvaliteten v tej meri, da je dovolj stabilen, saj so
učenci začetniki in se po večini še niso srečali s tem športom. Zato mora biti sup dovolj velik,
dovolj širok in pa mora biti predvsem zadostne debeline (15 cm). Samo v takem primeru je
učenec lahko dokaj sproščen na sup-u in lahko tudi na njem stoji. Še v takem primeru, ko je sup
zares dobro stabilen, imajo nekateri učenci težave z ravnotežjem in si ne upajo stati. Poleg tega,
pa sup predstavlja veliko zabavo za učence, saj gredo na sup po trije naenkrat, se skupaj vozijo
in skačejo iz njega. Sup mora imeti nosilnost najmanj 100 kg in nikakor ne manj.
Z ravnateljem smo se dogovorili, da šola krije polovico obnove šolske knjižnice, polovico pa
šolski sklad.
Sklep 1: šolski sklad odobri nakup žog za podaljšano bivanje v vrednosti 146,32€.
Sklep 2: šolski sklad odobri nakupa sup-ov v vrednosti 850€.
Sklep 3: šolski sklad soglaša s sofinanciranjem obnove šolske knjižnice v višini cca.
4500€.

Datum naslednjega sestanka bo v spomladanskem času.
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