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 ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA  
Datum: 19. november 2015, ob 18.30 uri.  
Prisotni člani šolskega sklada: Arsen Mihaić,  Ksenija Furlan, Simon Mauer, Elvin 
Klobas, Tjaša Nižetić Sardžoski, Neva Strel Pletikos 
Drugi prisotni: Tanja Vincelj   
  
Dnevni red:  1. Pregled zapisnika. 2. Načrt dela. 3. Pregled vlog. 4. Razno 
 
 
 

1. Potrdili smo zapisnik. 
2. Neva Strel Pletikos je poročala, da se je dogovorila s Plavalnim klubom Biser 

Piran o sofinanciranju vadnine za našega učenca, ki bo z mesecem 
decembrom začel obiskovati plavanje. Iz sredstev šolskega sklada bomo 
sofinancirali 50% vadnine mesečno.  

3. Predsednik je izrekel dobrodošlico novima članoma in jima predstavil 
delovanje šolskega sklada. 

4. Načrtovan program za naprej: 
- ponovno potrdimo, da je namenjeno 70% sredstev za pokritje finančnih 

stisk učencev, 30% sredstev pa za nadstandard učnega procesa, 
- v dogovoru z učiteljem računalništva, bi objave na spletni strani šole 

glede delovanja šolskega sklada bile še bolj vidne, 
- ravnateljica se bo pozanimala o možnosti, da bi del dohodnine starši 

namenili v šolski sklad, 
- iz sredstev šolskega sklada bomo pokrili stroške na tekmovanjih 

učencev, ki se bodo uvrstili na nivo izven šole, 
- potrebno je narediti listo potreb šole, ki bi jih pokrili iz sredstev šolskega 

sklada kot nadstandard. 
5. Okvirna lista je nastala že na sami seji šolskega sklada: 

- stroški ozvočenja, 
- nova kolesa, 
- nagradni izlet za najuspešnejše učence šole, 
- sredstva za šolski časopis. 

6. Člani komisije šolskega sklada so dali tudi nekaj pobud za ŠOLSKI BAZAR. 
- cene naj bodo postavljene dovolj visoko (lanske so bile nizke), 
- poskrbeti je potrebno za promocijo bazarja – lokalni mediji, tudi 

Primorski utrip- Dodič. 
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 - k sodelovanju na stojnici šolskega sklada bomo povabili častni članici Jovanovićevo in Pahorjevo, 

- predlagamo, da bi se na bazarju prodajale tudi slike učencev po 
simbolični ceni 

7. Pregled vlog: 
- ena vloga je nepopolna, ker ni jasno za kolikšna sredstva so starši dali 

vlogo. Neva Strel Pletikos bo prosila za dopolnitev vloge. 
- Starši so zaprosili za celotno financiranje ekskurzije deklice v Benetke.  

Sklep: Stroški ekskurzije za omenjeno deklico se poravnajo v celoti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala Neva Strel Pletikos                                                Predsednik šols.sklada      
                                                                                                  Arsen Mihaić                                                                                                      


