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Z A P I S N I K 

 
1. redne seje UO Sveta staršev v šolskem letu 2016/17, ki je bila V PETEK, 20. 01. 2017, OB 17.30 URI v 
zbornici OŠ Dobrepolje, Videm 80. 

 
Prisotni: Andraž Rak, Ivan Grandovec, Vesna Polzelnik Fink, Marija Žnidaršič, Martina Perhaj, Tina 
Pogorelc  

Odsotni z opravičilom: Peter Koščak in Andreja Polzelnik Marolt 

Pričetek seje ob 17.30 

S strani predsednika je bil predlagan sledeči dnevni red: 
1. pripombe na zapisnik seje z dne 07. 12. 2016 in potrditev zapisnika, 
2. pregled letnega načrta za leto 2016, 
3. priprava letnega programa dela s finančnim načrtom za leto 2017, 
4. poročilo o napredku projekta Hiša eksperimentov, 
5. obravnavanje vloge za pomoč učenki pri plačilu dnevov dejavnosti, 
6. dodatno po predlogih. 

 

K točki 1 
Predsednik šolskega sklada je pričel s prvo točko seje, in sicer je pozval prisotne, da podajo pripombe 
na zapisnik s prejšnje seje. Pripomb ni bilo. Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 
Sklep 1/2017: 

Sprejme se zapisnik UO Šolskega sklada z dne 07.12.2016.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

K točki 2 

Predsednik se je zahvalil g. Marku Ahačevčiču za izvedeno poročilo za leto 2016. Poročilo Šolskega 
Sklada za leto 2016 je priloga k zapisniku. 
Z omenjenega poročila je predsednik povzel tako planirane in realizirane prihodke kot tudi odhodke. 
Podal je primerjavo prihodkov in odhodkov v letu 2016 in 2015. Zaključil je z ugotovitvijo, da 
prihodkovna stran temelji na zdravih temeljih, ter da je urejena in lahko funkcionira oz. predstavlja 
realno podlago za izdelavo letošnjega plana.  
Poudaril je še, da je bila v letu 2016 v Šolskem skladu vzpostavljena postavka pomoč nadarjenim 
učencem po posameznih področjih, ki pa se ni realizirala. G. Ivan Grandovec je pojasnil, da je bil 
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organiziran raziskovalni dan v Zagrebu, ki sta ga financirala občina in ministrstvo, Šolski sklad pa je s 
tega naslova kril le razliko. 
Predsednik je še dodal, da se je v primerjavi z letom 2015, ko je bilo 8 donatorjev, v preteklem letu 
število le- teh povečalo, in sicer je v letu 2016 v Šolski sklad doniralo 27 podjetij. K temu je gotovo 
pripomogla reklama. Izrazil je mnenje, da je potrebno donatorje obveščati kam so bila njihova sredstva 
porabljena.  
Martina Perhaj je vprašala, ali je seznam donatorjev na spletni strani posodobljen. To je ga. Vesna 
Polzelnik Fink takoj preverila in ugotovila, da je seznam posodobljen.  
Drugih pripomb pod to točko ni bilo. 

K točki 3 

Predsednik je dejal, da mineva dve leti od ustanovitve Šolskega sklada. Sam je mnenja, da je bilo v tem 
obdobju ogromno narejenega, tako na prepoznavnosti kot tudi na prihodkovni strani, in da je potrebno 
povečati odhodke.  
Predlaga razširitev odhodkov, in sicer z uvedbo več tehničnih dejavnosti (astronomski krožek, 
fotografski krožek, šah,…). Ima informacijo, da je s strani države možno pridobiti pomoč za šahovski in 
astronomski krožek, in sicer vsak šah v učilnico in en teleskop na šolo. Ni pa preveril ali tovrstna pomoč 
še obstaja.  
Ravnatelj je dejal, da so teleskop s strani države že prejeli. Astronomija je bila učencem ponujena kot 
izbirni predmet, bil je slab odziv, prav tako pa opaža, da k temu predmetu vpisani ne prihajajo. Ni 
motiviranega vodje.   
Predsednik predlaga, da Šolski sklad pomaga pri ustanovitvi vsaj dveh krožkov s področja tehničnih 
dejavnosti (krije stroške učitelj, mentorja,…). 
Ravnatelj je pojasnil, da ni problem financirati uro ali dve, problem je doseči ustrezen dogovor s 
predavateljem.  
Prisotni so glede na slišano mnenja, da se za realizacijo tehničnih krožkov k sodelovanju povabi 
motivirane vodje, zunanje sodelavce.  
Marina Perhaj je dejala, da je na razredni stopnji opaziti izredno zanimanje za šah. Ravnatelj je dejal, 
da bo stroške nakupa šahovnic za 1.2.in 3. razred krila šola. 
Marija Žnidaršič je dodala, da je šah v tej dolini že zelo dolgo doma.  
Ravnatelj je dejal, da je sam v šahu nizal odlične rezultate v bivši Jugoslaviji. Dodal je še, da je šah lahko 
izbirni predmet in da v tem primeru učitelja plača država.  
Vesna Polzelnik Fink pozna osebo, ki poučuje šah.  
Ravnatelj je opozoril, da je potrebno kupiti nove ustreznejše podlaga oz. šahovnice. 
Predsednik je predlagal več starostnih skupin (vsaj tri). 
Ravnatelj je dejal, da je možno za šah s strani države pridobiti finančna sredstva za učence 7., 8. in 9. 
razreda, za ostale razrede pa bo potrebno financiranje s strani Šolskega sklada.  
Mnenje je bilo, da bi otroke šah lahko poučeval učitelj, ki mu šah ni tuj. Vendar je ravnatelj pojasnil, da 
mora biti mentor podkovan, saj se morajo učenci v  4. in 5. razredu že učiti t.i. slepi šah, ko imajo igralci 
prvih deset potez v glavi. Po njegovem mnenju učitelj lahko uči prvo triado, kjer gre za ljubiteljsko igro. 
Vesna Polzelnik Fink kot možnost predlaga, da se interesno dejavnost izvaja enkrat tedensko oz. kot 
delavnico mesečno npr. vsak drugi četrtek.  
Predsednik je predstavil tečaj fotografiranja, ki traja pet dni po dve uri, cena 75 EUR.  
Ravnatelj je predlagal robotiko in modelarstvo. V kadru ima za to usposobljeno osebo, žal pa jo letos 
ni možno vključiti v tovrstno dejavnost (v vodenje tečaja). Zato računa, da bi z modelarstvom pričeli   
naslednje šolsko leto.  
Vesna Polzelnik Fink opaža, da se pri računalništvu niso naučili urejevalnikov besedil (Word, Power 
Point). V varstvu otroci v računalniških učilnicah preživijo veliko časa. Predlaga, da se otrokom da 
besedilo, ki ga je potrebno urediti, tako bi bili otroci zaposleni z nalogo, pomagali pa bi si lahko med 
seboj. 
Ravnatelj je dejal, da je varstvo brezplačno, in da ga izvaja tisti učitelj, ki je takrat prost. Pojasnil je še, 



da imajo učenci pri računalništvu urejevanje besedil v 7. razredu, v 8. razredu so tema računalniška 
omrežja, v 9. razredu pa multimedija. Učenci so imeli možnost izbire računalništva kot izbirni predmet, 
vendar ni bilo interesa.  
Vesna Polzelnik Fink predlaga izvedbo kratkih tečajev, ki nebi potekali skozi celo šolsko leto.  
Po mnenju ravnatelja je termin za to nemogoče urediti. Takoj po pouku se namreč odvijajo: nogomet, 
hip hop, verouk, glasbena šola, folkrola, ritmična gimnastika.  
Martina Perhaj je predlagala tečaje med zimskimi in jesenskimi počitnicami v dopoldanskem času dva 
do tri dni v trajanju po nekaj ur. To naj bi bil računalniški tečaj, fotografski tečaj. Tečaj naj bi izvajal 
mentor od zunaj, šola pa da na razpolago prostor.  
Martina Perhaj še opozori, da je v času zimskih počitnic pust, tako da bi bilo dobro da bi bil tečaj od 
srede do petka.  
To vrstni tečaj naj bi bil v celoti sofinanciran s strani Šolskega sklada. 
Predsednik je dejal, da je potrebno določiti ciljno skupino in pa kaj otroci potrebujejo za ta tečaj.  
Za vodje-mentorje tovrstnih tečajev so bili predlagani: 
fotografski tečaj: Jernej Stare – o pripravljenosti vodenja tečaja ga vpraša predsednik Andraž Rak, 
računalniški tečaj: Zavod Parmas – informacije o izvedbi pridobi Vesna Polzelnik Fink 
šahovski krožek: informacije pridobi Vesna Polzelnik Fink 
astronomski krožek: Jernej Oblak – o pripravljenosti sodelovanja ga povpraša ravnatelj 
Vesna Fink Polzelnik je predlagala športne aktivnosti v telovadnici v času počitnic. Ravnatelj je dejal, da 
je možno, vendar pa ta čas telovadnico z veseljem koristijo otroci iz vrtca.  
Martina Perhaj je predstavila aktivnosti, ki se bodo vršile znotraj praznovanja 15. letnice delovanja 
folklore. Ločeno, za razredno in predmetno stopnjo, bodo tako za učence centralne kot tudi za učence 
obeh podružničnih šol organizirane delavnice na temo preteklosti. Na delavnicah se bo izdelovalo 
košare, metle, zobotrebce, vabila, prikazalo se bo pletenje, štikanje,…. 23.03.2017 bo potekala 
prireditev ter razstava teh izdelkov. Na prireditvi bodo zastopane vse tri šole. Organizatorji prireditve 
naprošajo, da bi se sredstva na tej prireditvi zbirala preko Šolskega sklada, in da bi bila zbrana sredstva 
namenjena organizaciji prireditve. Hkrati pa naprošajo Šolski sklad za pomoč pri nakupu materiala za 
izvedbo delavnic. Ravnatelj je pri tem še dodal, da je na vezi z RTV Slovenija, da bi to prireditev snemali, 
hkrati pa so pripravljeni o naši dolini posneti film. 
Predsednik je prebral želje - predloge, ki jih je prejel s strani vrtca:  sredstva za prireditev ob zaključku 
leta in tednu otroka, avtobusni prevozi Kekčeva dežela, obisk otroka na domu (kritje stroškov prevoza), 
folklorna dejavnost (Marija Žnidaršič obrazloži: folklora kot interesna dejavnost v vrtcu je lepo zaživela 
in jo otroci radi obiskujejo, za prireditve si obleke sposodijo od šolarjev, vendar so jim prevelike. Zato 
bi radi nakupili par oblek), tri dnevno bivanje socialno šibkih. 
Ravnatelj je opomnil, da se v preteklem letu intenzivne vaje za pevski zbor niso izvedle, in da so te 
planirane v letošnjem letu od 10.03. do 12.03. Neporabljena sredstva iz leta 2016 naj se tako prenesejo 
v to leto. 
V tej točki se je obravnavalo poročilo ga. Barbare Blatnik o zbranih donatorski sredstvih za izvedbo 
projekta Hiša eksperimentov. Iz poročila je razbrati, da je zbranih 1.685 Eur. Glede na sprejeti sklep UO 
Šolskega sklada s prejšnje seje Šolski Sklad krije manjkajoči znesek do zneska 2500 eur, kar pomeni 815 
eur.  
Predsednik je predlagal, da se na prihodkovni strani obdrži program enak programu iz leta 2016 
(prostovoljni prispevki staršev, prostovoljni prispevki občanov, donacije, drugo). Primarni načrt za 
pridobitev finančnih sredstev so podjetja s svojimi donacijami, morajo pa vedeti in videti delo Šolskega 
sklada. Z naslova prireditev je težko računati na kaj več. Dejal je, da pogreša prireditev ob zaključku 
šolskega leta. Ravnatelj je pojasnil, da se v mesecu juniju odvijajo šole v naravi za dva razreda, 14 dnevni 
tečaj plavanja ter valeta. V maju pa je za to prireditev prezgodaj.  
V tej točki je sledilo še ovrednotenje sredstev za načrtovane dejavnosti - odhodke in načrtovane 
prihodke. 

 
Sklep 3/2017: 



Šola kupi šahovnice za 1., 2. in 3. razred. 

Letni program in finančni plan:   

ODHODKI: 

Namen:  Obrazložitev 

1 Pomoč socialno šibkim 3.000 420 eur za 3. dnevno bivanje socialno šibkih  

 

2. raziskovalna dejavnost 
na šoli 

600 600 eur za tečaj astronomije 
 

3. pomoč nadarjenim 800 500 eur tečaj fotografije 
300 modelarstvo in tehnika 

4. financiranje dejavnosti, 
ki niso sestavina 
izobraževalnega 
programa 

3.070 700 eur za šah 
250 eur za predstavo za otroke ob tednu otroka in                
zaključku leta 
500 eur za računalniško delavnico (med počitnicami) 
600 eur intenzivne vaje otroški pevski zbor (2016) 
700 eur - folkrola (15. letnica) 
320 eur za avtobusni prevozi Kekčeva dežela  
 

5. nakup nadstandardne 
opreme 

350 350 za folklora (vrtec) 
 

6. zviševanje standarda 
pouka in podobno 

915 815 eur za hišo eksperimentov 
100 eur za obisk otroka na domu (prevoz)  
 

SKUPAJ 8.735  

 

 
PRIHODKI: 

VIR: Leto 2017 

1. prostovoljni prispevki staršev 1.100 

2. prostovoljni prispevki občanov 0 

3. donacije 4.000 

4. drugo 2.000 

Skupaj: 7.100 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

K točki 4 

Poročilo o napredku projekta Hiša eksperimentov smo obravnavali v točki 3.  

K točki 5 

Predsednik je prebral vloge za pomoč trem učencem pri plačilu dnevov dejavnosti (zimski športni dan 
– drsanje, smučanje). Vsem trem prosilcem se prošnja ugodi in se jim se krije stroške dnevov 
dejavnosti. Prav tako se je rezerviralo sredstva za morebitne dodatne prošnje in sicer v višini za 
dodatna dva učenca. 

 
Sklep 5/2017: 

Vlogam za pomoč trem učencem pri plačilu dnevov dejavnosti se ugodi. Šolski Sklad bo sredstva 
poplačal z naslova Pomoč socialno šibkim. 



Sklep je bil soglasno sprejet. 

K točki 5 

Predsednik je Vesno Polzelnik Fink prosil, da do 15.02. 2017 napiše prispevek za občinsko glasilo Naš 
kraj.  

Vsebina prošnje za prispevke staršev naj bo enaka kot lani.  

Naslednja seja predvidena v mesecu maju. 

 

Seja zaključena ob 19.55 uri. 

 
Zapisala : Tina Pogorelc  


