
Osnovna šola JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
Ulica Tončka Dežmana 1 

4000 KRANJ 

Tel.: 04/280-15-10 
Faks: 04/280-15-29 

http://www.os-jakobaaljaza.si 

 

ZAPISNIK 

 

1. sestanka upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2020/2021, 

ki je potekal v četrtek, 11. 3. 2021, ob 18.00 prek aplikacije Zoom. 

 

Prisotni: Andreja Janečko Goličič, Boštjan Kerbev, Luka Meglič, Boris Margeta, Jaro Sever 

Torkar, Anja Zima 

Odsoten: Sebastijan Tofaj 

 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Zamenjava in potrditev novih članov upravnega odbora šolskega sklada.  

3. Pregled in potrditev zapisnikov iz šolskega leta 2019/20. 

4. Pregled finančnega stanja šolskega sklada. 

5. Talne nalepke. 

6. Predlogi za porabo sredstev šolskega sklada v šolskem letu 2020/2021. 

7. Razno. 

 

K 1) Člani soglasno sprejmejo dnevni red. 

 

K 2) Člani potrdijo nova člana: Luka Megliča in Andrejo Janečko Goličič.  

 

K 3) Člani pregledajo in soglasno potrdijo zapisnike iz prejšnjega šolskega leta. 

 

K 4) Člani pregledajo stanje šolskega sklada. Stanje na dan 31. 12. 2019 je bilo 17.745,61 €.  

Stanje na dan 31. 12. 2020 je 10.424,32 €.  

 

K 5) Anja Zima predlaga, da se montaža talnih nalepk za na razredno stopnjo, ki je bila 

načrtovana za leto 2020, zaradi izvedbenih težav izvede med šolskimi počitnicami 2021. 

Strošek, ki je že bil odobren, znaša 300 €. Člani se s predlogom strinjajo. ODOBRENO. 

 

K 6) Obravnava predlogov oz. prošenj za porabo sredstev: 

1. Učiteljice prve triade prosijo za vrtno hišico, plakate in tempera barve.  

Svet staršev prosi, da se za višje zneske pridobijo dodatne ponudbe.  

  

Vrtne hišice (490 €) – NEODOBRENO Prosilci naj pridobijo vsaj tri ponudbe. 

Plakati (30 €) – ODOBRENO  

Tempera barve (120 €) – ODOBRENO 

 

2. Učiteljica Anja Zima prosi za material za Bal-a-vis-x (288 €). – ODOBRENO 
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Člani prosijo, da material uporablja tudi Saša Hafner Bajželj, ko dobi licenco za 

to izobraževanje. 

 

3. Učiteljica Anja Lukančič prosi za material za interesno dejavnost Pravljični vrtiljak – 

(50 €) – ODOBRENO 

 

4. Učiteljica Jana Košir prosi za sredstva za interesno dejavnost Klekljanje in vezenje (100 

€).  – ODOBRENO 

 

5. Socialne in specialne pedagoginje prosijo za sredstva za družabne igre in Pozorkota 

(185 €). – ODOBRENO 

 

6. Aktiv učiteljic 4. razreda prosi za sredstva za žoge in kompase (589 €). 

NEODOBRENO Prosilci naj pridobijo vsaj tri ponudbe. Ponudba za žoge naj se 

združi s ponudbo za žoge aktiva učiteljic 5. razreda in ponudbo kompresorja 

aktiva učiteljev športa. 

 

7. Aktiv učiteljic 5. razreda prosi za sredstva za žoge (174 €) in stenske zemljevide (570 

€). – Člani prosijo, da se vse ponudbe za žoge združijo. Za žoge – NEODOBRENO. 

Za zemljevid – ODOBRENO. 

 

8. Učiteljica Damjana Oblak prosi za sredstva za nakup omela in smetišnico z metlo (15 

€). – ODOBRENO Člani prosijo, da se pošlje dopis ravnatelju, naj se učitelji na 

šolski sklad obračajo za nadstandard, osnovo (npr. metlice, omela) naj kupi šola. 

 

9. Aktiv učiteljev športa prosi za sredstva za kompresor za polnjenje žog (125 €). – 

NEODOBRENO Prosilci naj željo dodajo v skupno ponudbo za žoge.  

 

10. Učitelj Domen Jemec prosi za sredstva za nakup frizbijev in talnih podlog (51 €). – 

ODOBRENO.  

 

11. Mentorica šahovskega krožka Simona Polše Zupan prosi za sredstva za nakup delovnih 

zvezkov (252 €). – ODOBRENO Odobreno v celoti. 

 

12. Knjižničarka Simona Polše Zupan prosi za sredstva za nakup družabnih iger za učence 

predmetne stopnje (576,55 €). – NEODOBRENO.  ODOBRENO za različne 

družabne igre, ki bodo označene s kodami in se bodo sposojale v knjižnici (100 €). 

 

13. Učiteljica glasbe Monika Glücks Donko prosi za sredstva za nakup za aktivno sedenje 

(310 €). – ODOBRENO 

 

14. Učiteljica Anja Stroj za interesno dejavnost Vrtičkanje prosi za sredstva za nakup 

materiala za oživitev vrtička (100 €). – ODOBRENO 

 

K7) Razno:  

 

Prosilcem za sredstva za nakup vrtne hišice, žog in kompresorja dajemo 14-dnevni rok za 

dopolnitev ponudb, prosilcem odobrenih ponudb pa 3-mesečni rok za izvedbo. Prošnje bomo 

znova obravnavali čez 14 dni na korespondenčni seji. 

 



 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.45. 

  

Zapisnik zapisal: 

        Predsednica upravnega odbora: 

Jaro Sever Torkar                               

                   

                                                                                                Anja Zima 


