
Upravni odbor šolskega sklada 
Osnovna šola Žirovnica 
Zabreznica 4 
4274 Žirovnica

Datum, kraj: 6. 11. 2019, Zabreznica 

Številka: 122-1/2019/65

Zapisnik 3. seje Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Žirovnica v šolskem letu 2019/2020

Prisotni: Klavdija Peljhan, Teja Markovič, Borut Fajfar, Darinka Maraž Kikelj, Tina Kramar 

Opravičeno odsotna: Dejan Malkoč, Gregor Mertelj

Dnevni red:
1. Papirna akcija
2. Prošnje
3. Dobrodelni koncert
4. Razno

K točki 1:
Jesenska papirna akcija se je izkazala za uspešno, saj smo zbrali nekaj več kot 25 t papirja. 
Prispevek v šolski sklad je 1.920 EUR.

Akcija je bila uspešna, pomagali so učenci in učenke 9. razreda in posamezniki iz drugih 
razredov. Člani smo se odločili, da v prihodnje kot pomočnike vzamemo le učence 9. razreda, 
saj je veliko fizičnega dela. Dekleta pa bodo lahko bolj pomagala pri novoletnem bazarju.

K točki 2:
Na šolski sklad sta prispeli 2 prošnji.
Učiteljice 1. in 4. razreda ter učiteljice učencev, ki so vključeni v DSP, so se na sklad obrnile s 
prošnjo k nabavi didaktičnega materiala Ball-A-Vis-X. Nabavili bi 16 kosov po ceni 20 EUR. 
SKLEP 1: Člani UOŠS bomo prošnji ugodili.

Drugo prošnjo je poslala učiteljica 4. razreda. Razred sodeluje z razredom avstrijske šole OŠ 
Rož. Učenci se nekajkrat na leto srečajo in družijo. V tem času v goste prihajajo učenci iz 
Avstrije, s katerimi bi se odpravili v Begunje na ogled gradu in okolice. Gre za nadstandarden 
program. Nekaj denarja že imajo sami, na šolski sklad se obračajo za subvencijo v višini 
100EUR.
SKLEP 2: Člani UOŠS smo se odločili, da za nadstandarden program, namenjen učencem šole, 
namenimo 100 EUR.

K točki 3:
Ob novoletnem koncertu šole bo organiziran tudi dobrodelni novoletni bazar.



Člani UOŠS smo se pogovarjali o ponudbi Gimnazije Jesenice, ki bi se rada bazarju pridružila in 
polovico zbranega denarja namenila našemu skladu, polegtega pa bi se še predstavili bodočim 
dijakom.
V pogovoru smo se strinjali, da bi šla taka dejavnost v škodo našemu bazarju. Prav tako gre za 
koncert učencev naše šole in ker je ta v predbožičnem času, se nam ravno tako ne zdi primeren 
čas za predstavitev srednje šole. Predlagamo, da se predstavitvi nameni kakšno drugo 
dopoldne v mesecu pred informativnim dnem, ko bi gimnazijci lahko postavili tudi stojnico in 
se predstavili -  o tem se je potrebno posvetovati tudi z ravnateljico, go. Eriko Melihen.

Na novoletnem bazarju bodo sodelovali otroci iz vrtca s svojimi izdelki. Ker je bilo lani veliko 
povpraševanja po kulinaričnih dobrotah in so ponujeni prigrizki hitro pošli, smo se člani 
domenili, da se letos bolj usmerimo v ponudbo prigrizkov.
Vrtec bo tako prispeval piškote, čokoladne lizike, pekli bodo vaflje, ponudili pa bodo tudi 
voščilnice, sivko in marmelado.
Šola bo prispevala sveče, voščilnice, prav tako pa tudi piškote.
Domenili smo se, da se za pomoč s prošnjo preko eAsistenta obrnemo tudi na starše učencev, 
če lahko kaj prispevajo po svojih močeh.
Prav tako je zaživela ideja, da se obrnemo tudi na društvo upokojenk, s katerimi vrtec in šola 
sodeluje v projektu Sožitje. Prosili bi jih, če so pripravljene speči potice, buhtlje, šarklje, ki bi 
jih potem ponudili na stojnicah. Spekli bi vsaj 10 potic, če bi se upokojenke na našo prošnjo 
odzvale. Material bi prispeval šolski sklad.
Obrnili bi se tudi na šolskega kuharja, ki bi tisti dan posodil šolske peči in spekel potice, prav 
tako pa bi lahko v šoli pekli kruh in ga ponudili z zaseko.

Šolski sklad bo prispeval tudi del sredstev za material za izdelavo izdelkov.

Poskrbeti je potrebno tudi za razsvetljavo na stojnicah in devetošolke, ki bodo poskrbele za 
stojnice.

SKLEP 3: Člani UOŠS smo sklenili, da predstavniki Gimnazije Jesenice na koncertu ne 
sodelujejo.

Zapisala: RAVNATELJICA
Tina Kramar, ¡¡̂  Erika Melihen^ -------- ŽlftOVMiCA ;


