
JVIZ OŠ DOBREPOLJE      Videm, 23. 03. 2016 
Videm 80 
1312 Videm-Dobrepolje 
 
Zapisnik Upravnega odbora šolskega sklada 
Začetek: 18.00-19.45 
 
 
Prisotni: Marko Ahačevčič, , Andreja Polzelnik Marolt, Renata Pelc, Ivan 
Grandovec, Vesna Polzelnik Fink 
Opravičeno odsotni: Peter Koščak, Martina Prhaj, Andraž Rak 
 
 
Dnevni red: 

1. Pripombe na zapisnik seje z dne 15. 12. 2015 in potrditev zapisnika. 
2. Potrditev zapisnika korespondenčne seje (letni plan za leto 2016) do 22. 

12. 2015.  
3. Predstavitev poročila za leto 2015. 
4. Vrtec v naravi in sofinanciranje. 
5. Dopolnitev meril kriterijev pri delitvi sredstev. 
6. Načrtovana poraba sredstev v letu 2016 (kaj je že, kaj je v teku). 
7. Pritoki v spomladanskem času, donacije od staršev. 
8. Dodatno po predlogih. 

 
Ad1) Pripomb na zapisnik ni. 
 
Ad2) Pripomb na zapisnik korespondenčne seje ni. 
 
Ad3) Predsednik Šolskega sklada je na kratko povzel, kaj se je dogajalo prejšnje 
leto – kako je sklad pridobival sredstva (denarna sredstva od gospoda, ki je imel 
stojnico, prošnja staršem in podjetnikom, bazar, prireditve ob koncu leta). 
Poudaril je sodelovanje med šolo in starši, ki podpirajo različne dogodke na šoli. 
Sklad je bil in bo odvisen od prostovoljnih prispevkov, ki jih donirajo drugi. Prav 
je, da se vse to dogajanje predstavi tudi v občinskem glasilu. Na računu je  
 7. 586 evrov. 
 
Ad4) Predsednik Šolskega sklada je povedal, da se je v decembru  izvedel bazar z 
namenom,  da bo s pridobljenimi sredstvi vsem otrokom omogočeno bivanje 
vrtca v naravi. Starši so lahko ob prijavnicah za bivanje v naravi vzeli tudi obrazec 
za možno sofinanciranje bivanja na Pokljuki. Želja je bila izražena za šest otrok. 



Bivanje za enega otroka znaša 106,9 EUR; skupaj torej 642 EUR. Na bazarju je bilo 
zbranih: na Vidmu 1.076 EUR in v Kompoljah 180 EUR. OŠ Dobrepolje pa ima 
pravilnik, na podlagi katerega sami ugotavljajo možno pomoč in na te kriterije bi 
se naslonilo tudi delovanje sklada. Za vseh šest otrok je bil narejen izračun točk 
in predsednik predlaga, da se vsem šestim prosilcem ugodi prošnjo za polno 
pokritje stroškov, saj je bil v ta namen organiziran bazar, zato je tudi sredstev 
dovolj (za enkrat prošenj ni bilo preveč). Potrdil se je sklep za polno odobritev 
financiranja šestih prošenj. 
 
Ad5) Predsednik sklada je predlagal dopolnitev meril kriterijev pri delitvi sredstev 
(Šolski sklad OŠ Dobrepolje) pod točko 6, ki se glasi: Pri svojem odločanju lahko 
Upravni odbor sklada zaprosi vodstvo šole, da poda informacijo o višini 
subvencioniranja, kot bi veljala po pravilih za osnovno šolo ali vrtec. 
Vsi prisotni so se strinjali. 
 
Ad6) Tu je tabela (koliko sredstev – komu – obrazložitev), ki jo je predstavil 
predsednik šolskega sklada. 
 
 
 Namen:  Obrazložitev  
1 Pomoč socialno šibkim  1.350  300 EUR za nepredvidene 

primere,  
500 EUR za vrtec (Pokljuka)  
550 EUR (financiranje trem 
otrokom Debeli Rtič 180 
EUR, ekskurzije 210 EUR, 
predstave 120 EUR)  

2. raziskovalna dejavnost 
na šoli  

400  200 EUR podpora »varni na 
internetu safe.si«  
200 EUR drugo lahko tudi 
hiša eksperimentov  

3. pomoč nadarjenim  300  300 EUR za nadarjene 
učence – ekskurzije, obisk 
tečajev,  

4. financiranje dejavnosti, 
ki niso sestavina 
izobraževalnega programa  

900  500 EUR folklora (čevlji, 
obleke)  
400 EUR intenzivne vaje 
mladinski pevski zbor (okoli 
28 oseb 6-9 razred)  

5. nakup nadstandardne 
opreme  

200  200 EUR nakup plavalnih 
pripomočkov  

6. zviševanje standarda 
pouka in podobno  

500  300 EUR tečaj tujega jezika  
200 EUR nakup knjig po 
seznamu g. Kalana  
 
 



Glede sredstev za folkloro je ravnatelj povedal, da je  šola dodala še nekaj 
denarja, da so kupili čevlje ( 8 parov, tudi večje številke) in blago, iz katerega bo 
šivilja sešila krila po meri. 
Trem učencem iz Kompolj (Angelika in Lucija Mustar, Žan Kotar) so namenili 
denar za Debeli Rtič, ekskurzije in proslave. 
26. aprila bo na šoli »eko dan«, takrat bo za vse učence na ogled planetarij, ki ga 
bo delno financiral tudi šolski sklad (namesto Hiše eksperimentov). Drugo leto 
pa bi lahko povabili Hišo eksperimentov, mogoče tudi za zunanje obiskovalce. 
Financiral se bo tudi seminar Varni na internetu (šol. leto 2016/17). 
 
Glede nadarjenih je predsednik prosil, če bi lahko Renata Pelc v sodelovanju z 
učitelji in psihologinjo napisala kratko poročilo o dodelitvi kriterijev (npr. dosežki 
posameznega učenca, zanimanja …), po katerih se bo izbralo učence za različne 
tabore in dodatna izobraževanja. Ravnatelj je omenil CŠOD, kjer imajo tudi 
vikende za nadarjene. Kriteriji naj bi se napisali v roku treh tednov. Proti koncu 
šolskega leta pa bi sestavili seznam učencev, ki bi obiskali izbrano obogatitveno 
dejavnost. Ravnatelj je predlagal, da to ne bi bili učenci iz 9. razreda, ker se takrat 
že poslavljajo od šole in nimajo interesa za take stvari. 
 
Učiteljica glasbene vzgoje je ravnatelju predlagala, da bi se denar iz sklada 
namesto za mladinski pevski zbor raje porabil za intenzivne vaje otroškega 
pevskega zbora (približno 35 otrok).  

 

Tečaja tujega jezika letos ne bo. 

 

Knjižničar Matej Kalan je že naredil seznam za nakup knjig in ga dal v pregled 

učiteljicam slovenščine. 

 

Ad7) Vesna Polzelnik Fink bo, tako kot lansko leto,  napisala prošnjo staršem za 

donacijo, to bodo starši prejeli skupaj z aprilskimi položnicami (8. ali 9. april). 

Donacije za podjetja bi poslali proti koncu leta. 

 

Ad8) Predsednik je pojasnil, kako je Prevozništvo Grandovec ponudilo vloženo 

zelenjavo za sredstva v šolski sklad.  Povezali so se z lokalnim trgovcem – 

Trgojan – ta je odkupil zelenjavo in jo prodal svojim strankam. Tako bo v šolski 

sklad prišlo 800 evrov. 

 

Predsednik bo napisal poročilo o delovanju sklada v Naš kraj (aprilska številka). 

 

Bazarji, prireditve ostanejo še naprej vir za pridobivanje sredstev – to naj postane 

tradicija. Ravnatelj želi, da se drugo leto obeleži 15 let delovanja folklorne 



skupine (izdaja biltena in grafike s pomočjo natečaja v šoli) in prireditev. Vključil 

bi se lahko tudi šolski sklad. 

 

Naslednji sestanek naj bi bil 14. septembra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala Andreja Polzelnik Marolt 

 

 
Predsednik šolskega sklada: 

                                                                                                         Marko Ahačevčič 

 

 


