
JVIZ OŠ DOBREPOLJE      Videm, 15. 12. 2015 

Videm 80 

1312 Videm-Dobrepolje 

 

Zapisnik Upravnega odbora šolskega sklada 

Začetek: 18.00-20.45 

 

 

Prisotni: Marko Ahačevčič, Ivan Grandovec, Vesna Polzelnik Fink, Andraž Rak Martina 

Prhaj 

 

Opravičeno odsotni:  Andreja Polzelnik Marolt, Renata Pelc, Peter Koščak 

 

 

 

Dnevni red: 

1. Pripombe na zapisnik seje z dne 20. 10. 2015. 

2. Priprava letnega programa dela s finančnim načrtom za leto 2016. 

3.  Promoviranje sklada in predlogi za pridobivanje sredstev. 

4. Informacijska podpora. 

5. Poročilo o bazarju in donacijah na podlagi prošenj. 

6. Dodatno po predlogih. 

 

 

 

Ad1) Pripomb na prejšnji zapisnik ni. 

 

Ad2) Priprava letnega programa dela s finančnim načrtom za leto 2016  

 

V letu 2016 se nadaljuje zasledovanje namena Sklada. Letošnje leto poleg pomoči socialno 

šibkim učencem in otrokom vrtca izpostavimo raziskovalno delo na šoli in pomoč nadarjenim 

učencem po posameznih področjih. Menimo, da je potrebno podpreti trud, nadarjenost učencev 

ter jih podpreti, kjer uspevajo.  

 

Načrtovani prilivi  

 

-    prostovoljni prispevki staršev (1000 eur) 

- prostovoljni prispevki občanov (400 eur) 

- donacije (2000 eur) 

- drugo (0 eur) 

SKUPAJ 3400 EUR 

 

 

V letu 2016 se ne predvidevajo drugi viri (zaradi novega obračuna lutkovnega abonmaja). 

 

 

 

 

 



 

Načrtuje se poraba v višji vrednosti glede na načrtovane prilive predvsem zaradi predvidenih 

odlivov za leto 2015, ki se bodo zaradi boljših pogojev nakupa realizirali v letu 2016. 

 

Namen: prej sedaj Obrazložitev 

1 Pomoč socialno 

šibkim 

300 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 

200 400 200 EUR podpora »varni na internetu safe.si« 

200 EUR drugo lahko tudi hiša eksperimentov 

4. financiranje 

dejavnosti, ki niso 

sestavina 

izobraževalnega 

programa 

400 900 500 EUR folklora (čevlji, obleke)  

400 EUR intenzivne vaje mladinski pevski zbor 

(okoli 28 oseb 6-9 razred) 

6. zviševanje standarda 

pouka in podobno 

300 500 300 EUR tečaj tujega jezika 

200 EUR nakup knjig po seznamu g. Kalana 

 

 

 

Ad3) Promoviranje sklada in predlogi za pridobivanje sredstev 

 

Poslanih je bilo 200 prošenj podjetnikom za donacije. Doniralo je sedem podjetji, seznam 

donatorjem je priložen. 

 

Skladno s 4. členom Pravilnika o delovanju sklada bo sklad v letu  2016 sredstva pridobival iz 

naslednjih virov: 

 

a) prostovoljni prispevki staršev 

Starši bodo povabljeni k prostovoljnemu finančnemu prispevku (enkraten znesek, mesečni 

prispevki,…). Povabilo bo posredovano v prvem kvartalu leta 2016. Višina prispevka je 

prostovoljna.  

 

b) prostovoljni prispevki občanov 

Občani so povabljeni za darovanje prostovoljnih prispevkov ob prireditvah, kjer sklad zbira 

sredstva in na lastno pobudo. Oglaševanje v občilih, spletni strani, na prireditvah, na roditeljskih 

sestankih. Ob koncu proslave se učenci javno zahvalijo za donirana sredstva. Gospod Andraž 

Rak je predlagal, da sklad o svojem delovanju večkrat poroča v občinskem glasilu. 

  

c) donacije 

Pripravljen in poslan bo dopis s prošnjo za donatorstvo registriranim pravnim in fizičnim 

osebam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost ter drugim, ki so prisotni na območju naše občine. 

Ta prošnja naj bi vsebovala konkretne predloge (npr. za nadarjene učence). Prošnje bi oddali v 

mesecu novembru 2016. 

 



Ad4) Informacijska podpora 

 

Predsednik gospod Marko Ahačevčič je pohvalil dobro sodelovanje s šolo in hitro 

odzivnost pri zagotovitvi podpore za delovanje sklada (računovodstvo, tajništvo ter 

urejanje spletne strani, katere skrbnik je Barbara Blatnik).  

 

Ad5) Poročilo o bazarju  

  

V vrtcu Ringaraja je potekal bazar, na katerem so ponudili izdelke, katere so izdelovali starši 

skupaj z delavkami vrtca. Zbrali so 1073, 30 evra. Gospod Marko Ahačevčič je pohvalil 

izdelke, obisk in organizacijo. Zbrana sredstva bodo namenjena za letovanje otrok iz socialno 

šibkejših družin. Denar, ki se ne porabi, se prenese v naslednje leto. Pričakujemo še bazar na 

PŠ in v vrtcu Kompolje. 

 

Ad6) Dodatno po predlogih 

 

Gospod Marko Ahačevčič je pohvalil pobude učiteljev  o predlogih socialno šibkejših 

učencev. Pohvalil je tudi priprave na prireditvi, ki se bosta odvijali na Vidmu in v Strugah v 

mesecu decembru, kjer se bodo zbirala sredstva za šolski sklad. 

 

Na svetu staršev je bilo podano mnenje, da je sklad namenjen izključno otrokom, nikakor pa 

se iz sklada ne bi smelo plačevati izvajalcem raznih dejavnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala: Martina Perhaj 

 

Predsednik šolskega sklada: 

                                                                                                         Marko Ahačevčič 

 

 

 

 


