
JVIZ OŠ DOBREPOLJE      Videm, 14. 09. 2016 

Videm 80 

1312 Videm-Dobrepolje 

 

Zapisnik Upravnega odbora šolskega sklada 

Začetek: 19.00-20.50 

 

 

Prisotni: Marko Ahačevčič, , Andreja Polzelnik Marolt, Renata Pelc, Ivan Grandovec, Vesna 

Polzelnik Fink, Peter Koščak, Martina Prhaj, Andraž Rak 

 

DNEVNI RED 

1. Pripombe na zapisnik seje z dne 23. 3. 2016 in potrditev zapisnika. 

2. Potrditev zapisnika korespondenčen seje v aprilu 2016. 

3. Predstavitev poročila za leto 2016. 

4. Poraba sredstev v letu 2016 (kaj je že, kaj je v teku). 

5. Kriteriji za izbiro pri nadarjenih učencih. 

6. Viri sredstev.  

7. Dodatno po predlogih. 

 

 

K točki: 

1. Pripomb na zapisnik ni. 

 

2. Potrdi se zapisnik korespondenčne seje v aprilu 2016. 

 

3. Predsednik Marko Ahačevčič je povzel finančno poročilo za leto 2016. Izpostavil je 

donacije  staršev preko položnic. Lani jih je bilo za vrtec 4, letos 11; za šolo lani 23, 

letos 30. S to prakso se bo nadaljevalo. Donacije podjetij so bile letos tri (dve po 400  

in ena 50 evrov). 

 

150 EUR ni bilo porabljenih (podpora mlajši folklorni skupini za sodelovanje na 

prireditvi ZOTKINI TALENTI, vendar niso bili izbrani). 

 

Predsednik je dejal, da bo sklad še naprej podpiral vsebine, ki se bodo odvijale tako v 

šoli kot v vrtcu in se tako tudi promoviral. 

 

4. Ravnatelj je povedal nekaj stvari o porabi sredstev. 

 

-  Pomoč socialno šibkim: Financiranje vrtca v naravi, plačilo še ni bilo izvedeno, ker ni 

bil prejet račun v višini skoraj 642 EUR (računovodkinja je v stiku z njimi, da bodo 

poslali račun). 

- Pomoč socialno šibkim: Debeli Rtič 180 EUR (ta denar ni bil porabljen, ker je država 

dala 67 EUR za vsakega učenca in tudi odobrila vse prošnje za subvencioniranje – 616 

EUR) ekskurzije 210 EUR, predstave 120 EUR. 

-  Raziskovalna dejavnost: podpora »varni na internetu safe.si« skupaj v višini 200 EUR 

(to bo potekalo novembra 2016). 

 

 



- Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa: intenzivne vaje 

otroški pevski zbor (čez 30 otrok od 3. do 5. razreda, potekale bodo v domu Čebelica  - 

CSŠD od 10. do 12 marca 2017, stroški: 30 EUR na učenca). Šolski sklad prispeva 400 

EUR. 

- Nakup nadstandardne opreme: 200 EUR nakup plavalnih pripomočkov. 

 

Predsednik je predstavil sporočilo  gospe Barbare Blatnik, ki je z ministrstva  dobila 

vabilo za udeležbo na Znanstvenem pikniku v Zagrebu. 

 Gre za dogodek, namenjen popularizaciji znanosti in umetnosti, katerega glavni cilj je 

promovirati znanost. Dogodek je zamišljen kot sproščeno druženje z znanostjo, program 

pa sestavlja niz predavanj, prezentacij, delavnic, gledaliških predstav ... Program 

izvajajo društva, institucije in posamezniki iz Hrvaške in tujine (letos tudi nekateri iz 

Slovenije). Prireditev bo 23. 9. 2016. 

 

Tja bodo odšli učenci, ki obiskujejo izbirne predmete, ki jih poučuje ga. Blatnik. Poleg 

njih pa še tisti učenci iz posameznih razredov, ki so v preteklem šolskem letu dosegli 

lepe rezultati, lahko pa tudi izstopajo na drugih področjih (npr. socialnem – radi 

pomagajo drugim, so zaslužni za dobro klimo v razredu itd.) 

 

Vstopnina je 1€, prevoz pa približno 470€. Delno bo udeležbo sofinanciralo Gozdarstvo 

Blatnik, približno 2€ učenci sami, šolski sklad pa prosi za prispevek v višini 150€. 

Povezava na prireditev: http://znanstvenipiknik.weebly.com. 

 

Člani Šolskega sklada so predlog soglasno podprli. 

 

5. Oblikovanje kriterijev za nadarjene. 

 

Gospa Renata Pelc je poročala o pripravi kriterijev in prebrala predloge učiteljev, ki so 

ji poslali seznam učencev, ki izstopajo na posameznih področjih (Priloga 1). 

 

Predlog kriterijev za določanje učencev, ki bi jih povabili na tabor ali dodatno 

dejavnost, ki bi jo sofinanciral šolski sklad: 

 

1.  Osebna presoja učitelja ali razrednika. ( funkcioniranje učenca pri pouku, 

izkazovanje talentov oz. izstopanje v razredu ne samo po učni plati, ampak tudi 

voditeljski, socialni …) 

2. Rezultati iz tekmovanj. 

3. Izredno zanimanje za določeno področje. 

Predsednik Marko Ahačevčič se je strinjal, da je učiteljevo mnenje neprecenljivo, ker on 

učence najbolj pozna. 

Gospod ravnatelj je dejal, da je težko določiti neosebne kriterije, važen je osebni stik z 

otrokom. 

Gospa Vesna Polzelnik Fink je dejala, da oni kot zunanji člani ne morejo postaviti kriterijev. 

Na šoli bi moral obstajati program dela z nadarjenimi, ki bi bil pod okriljem šolske svetovalne 

službe. Šolski sklad pa bi potem samo potrdil določen znesek in seveda poskrbel za finančni 

priliv. 



Gospod Andraž Rak je želel vedeti, koliko nadarjenih otrok imamo in da bi bilo mogoče 

smiselno procentualno omejiti število otrok (npr. 7 % od vseh učencev na šoli). 

 

Sklep: Obstaja nabor nadarjenih učencev, vsak učitelj oziroma posamezni aktivi pa  

bodo spremljali ponudbe (npr. tabori, izobraževanja …), te se bodo posredovale 

komisiji (sestavi jo šola), ki potrdi izbor določenega učenca. Šolski sklad pa se na to 

odzove s korespondenčno potrditvijo. Dobro je, da je za ta namen na razpolago 

določena vrednost (npr. 150 EUR). 

 

6. Prošnja za podjetnike se sestavi v šoli (ga. Prhaj in Polzelnik Marolt) v roku treh 

tednov. Predsednik je želel, da se letos izpostavi neko drugo področje (lani folklora – 

nakup čevljev). Gospod Ravnatelj in ga. Prhaj ste na kratko predstavila dejavnosti, ki 

bodo potekale v šoli za obeležitev 15-letnice folklore v Ponikvah. Izdal naj bi se tudi 

Bilten. Vseboval bi lahko tudi zahvalo donatorjem. 

 

Ravnatelj je povedal, da ima šola zastarele računalnike, ker so bili po kraji kupljeni 

rabljeni. V letu 2017 namerava posodobiti računalnike v vrednosti 10 000 EUR, zato 

prosi šolski sklad za pomoč v znesku 1000 EUR. 

 

Sklep: V prošnji za podjetnike se izpostavi: 

- folklora,  

- tabor otroškega pevskega zbora,  

-  posodobitev računalnikov. 

 

7. Naslednji sestanek šolskega sklada bo 1. decembra 2016 


