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Št.  02/2018 
Dne: 22. 06. 2018 

 

 
Z A P I S N I K 

 
2. redne seje UO Šolskega sklada JVIZ OŠ Dobrepolje v šolskem letu 2017/2018, ki je bila V TOREK, 21. 
06. 2018, OB 19.00 URI v zbornici OŠ Dobrepolje, Videm 80. 

 
Prisotni: Andraž Rak, Ivan Grandovec, Vesna Polzelnik Fink, Peter Koščak in Tina Pogorelc  

Odsotni z opravičilom: Andreja Polzelnik Marolt, Marija Žnidaršič, Martina Perhaj 

Pričetek seje ob 19.05 

Predsednik UO Šolskega Sklada je v uvodu navzoče pozdravil ter podal kratek povzetek dosedanjih 
aktivosti sklada, in sicer posredovane prošnje podjetjem ter odhodki sklada – razvidno iz ene od točk 
dnevnega reda. Zaključil je z ugotovitvijo, da bistvenih posebnosti letos ni bilo. Predlagal je sledeči 
dnevni red: 

1. pripombe na zapisnik seje z dne 08. 01. 2018 in potrditev zapisnika, 
2. pregled letnega načrta za leto 2018, 
3. pregled zbranih sredstev v letu 2018 ter pregled stanja sklada 
4. dodatno po predlogih. 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

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 1/2018: 

Sprejme se zapisnik UO Šolskega sklada z dne 08.01.2018.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

K točki 2 

Predsednik je prosil ravnatelja Ivana Grandovca za poročilo o izvajanju letnega načrta predvsem v 
smislu odhodkovne plati. Finančno poročilo je priloga k zapisniku.  
Ravnatelj je v obrazložitvi omenjenega poročila pojasnil, da s strani vrtca letos niso prejeli nobene vloge 
za sofinanciranje tabora na Pokljuki. Na odhodkovni strani pri šoli še niso upoštevana sredstva, 
namenjena nagradi folklorni skupini (bowling v višni cca 250 eur), izvedbi projekta noč knjige v Strugah, 
ter sredstva namenjena pomoči 4-im učencem pri prevozu in vstopninah. Za omenjene izdatke namreč 
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še niso prejeli računov. 
Vesno Polzelnik Fink je zanimalo ali je potrebno s strani članov UO Sklada dodatno potrjevati 
sofinanciranje iz sklada za postavko pomoč učencem pri kritju prevoza in vstopnin, ali se sredstva lahko 
porabijo brez da bi članom v naprej pojasnjevali.  
Ravnatelj je pojasnil, da je že na pri seji, ko se je oblikoval letni načrt, izpostavil 4 učence. Andraž Rak 
je dodal, da se mu ne zdi smotrno, da se Sklad ukvarja s socialnimi razmerami otrok. Naloga Sklada je, 
da za to postavko v letnem načrtu nameni sredstva. Tako Sklad vpliva le na višino sredstev, ki pa jih 
raporedi šola. 
Andraž Rak je ravnatelja vprašal, kako komentira dejstvo, da letos ni bilo prošenj s strani vrtca za tabor 
na Pokljuki. Ravnatelj je dejal, da se je to zgodilo prvič, ter da se očitno ekonomske razmere izboljšujejo.  
 

K točki 3 

Pri tej točki so Andraža Raka zanimale morebitne posebnosti pri črpanju sredstev iz sklada, oz. 
morebitne potrebe po omenjenih sredstvih, katere bi bilo potrebno vpoštevati pri nadalnjem 
planiranju letnega načrta. 

Ravnatelj je pojasnil, da so iz sklada nabavili ¾ oblek za folkloro. Ob obletnici folklore bo izšel bilten, 
katerega strošek v višini cca 1.400,00 eur bo kot obljubljeno krila zavarovalnica Triglav.   
 
Januarja 2019 je planirana zimska šola v naravi za učence 6. razreda. Ministrstvo ni ugodilo prošnji za 
letovanje v Centru za obšolske dejavnosti Planica, zato šola sama organizira letovanje. Stroške 
bivanja, karte ter prevoz (za slednjega ravnatelj upa na sponzorstvo podjetja LPP) delno krijejo starši, 
delno pa bi stroške krila tudi šola z pomočjo donacij in Sklada. Predvideni stroški za izvedbo zimske 
šole v naravi so ocenjeni na cca 2.200 Eur. Ravnatelj ima že obljubljenih 1.400 Eur od podjetja, ki je 
letovanje sofinanciralo že lani. Občina pri tem projektu ne želi sodelovati, in sicer z argumentum, da 
Ministrstvo za šolstvo zimsko šolo v naravi tretira kot neobvezno.  
Ravnatelj ob tej priliki naproša Sklad za sofinanciranje zimske šole v naravi v višini 800,00 Eur.  
 
Člani UO Šolskega sklada so enotnega mnenja, da zimska šola v naravi sodi v nadstandardno 
dejavnost. Za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti so v Skladu namenjena sredstav, zato so člani 
enoglasno sprejeli naslednji sklep:  
 
Sklep 2/2018: 

Šolski sklad podpre sofinanciranje zimske šole v naravi za učence 6. razreda v šolskem letu 
2018/2019, in sicer v višini 800,00 EUR. 

 
Andraž Rak je ravnatelju zastavil vprašanje v vezi z nakupom nadstandardne opreme novega vrtca. V 
Šolskem skladu so namreč rezervirana sredstva za omenjen nakup. Ravnatelj je pojasnil, da za enkrat 
se potrebe po to vrstni opremi še niso pokazale, prosi pa, da bi se o nakupu te opreme pogovarjali v 
mesecu oktobru. 
V nadaljevanju je potekal pogovor o še ne realiziranih načrtih. 
V jeseni šola pripravlja predavanje/delavnice na eno izmed zelo perečih tem, in sicer na temo nasilja. 
Nasilje je namreč po besedah ravnatelja problem številka ena. 
Peter Koščak je dejal, da je potrebno otrokom, ki želijo delati zagotoviti mirno okolje v šoli. 
Trenutno je na šoli zaposlena oseba, ki dela s temi otroki, ki povzročajo nemir, nasilje,…. Pravtako je 
aktivno vključena tudi šolska psihologija.  
Vesna Polzelnik Fink, je dejala da pogreša pri obravnavi teh otrok socialnega pedagoga. 
Koščak Peter je dejal, da dejanja nemirnih, nasilnih otrok vplivajo na celo generacijo, ki se tako ne 
more normalno razvijati. 



Sklad je pri tem zavzel stališče, da podpira sofinanciranje v izobraževanja oseb, ki so pripravljena 
delati s problematičnimi otroci.    
 
V mesecu juniju so bila lokalnim podjetjem posredovane prošnje za donacijo. Trenutno so 4 podjetja 
zaprosila za pogodbo o donaciji. 
Člani UO smo mnenja, da je potrebno akcijo – prošnjo ponoviti. Podjetjem je potrebo prošnje 
ponovno posredovati v mesecu decembru. Dosedanji seznam pa je potrebno razširiti. 
 
S strani vrtca je prišla pobuda, da bi novoletni bazar nadomestili s prireditvijo v mesecu marcu 
(materinski dan, pozdrav pomladi). Izkupiček bazarja namreč ravno pokrije porabljen material za 
izdelke. Pohod z lučkami bi vsekakor ostal.  
Andraž Rak predlaga, da se bazar sprevrže v izdelavo okraskov za novoletne jelke. Okraski naj bi se 
izdelali iz naravnih materialov.  
Pravtako Sklad podpira prireditve. Mnenja je, da bi 2 prireditve v šolskem letu lahko izpeljali.  
 
Andraža Raka je zanimalo ali je nakup ročnega nogometa realiziran. Ravnatelj je pojasnil, da bo miza 
nabavljena v jeseni. 
Je pa ravnatelj še pohvalil neverjeten odziv šolarjev za šahovski krožek. Obiskuje ga 23 učencev, tako 
da je ta krožek postal izbirni predmet, in ga v celoti financira Ministrstvo.  
Sklad je mnenja, da je potrebno nadaljevati s širjenjem tega krožka. Predlaga organizacijo turnirja. 
 
Ravnatelj je Sklad še seznanil, da se aktivno pripravljajo za izobraževanje za mentora folklore.  
  
 

K točki 4 

Obstoječi seznam potencialnih donatorjev je potrebno revidirati. Predsednik je prejel dopolnjen 
seznam od Sveta staršev. Predlaga, da se seznam doplni z 20-imi največjimi podjetji v Sloveniji. 

Ravnatelj zadolžen za ažuriranje seznama donatorjev na spletni strani šole. 

Na koncu je predsednik UO Šolskega sklada povzel naloge, ki jih Sklad realizira do naslednje seje: 

- revidiran seznam z 20-imi največjimi slovenskimi podjetji, 
- ažuriran seznam donatorjev na spletni strani šole, 
- naslednja seja v začetku meseca oktobra (oprema za vrtec), 
- nasilje v šoli – pomoč pri realizaciji delavnic/predavanj.  

 

Prisotne je na koncu seje ravnatelj povabil na ogled zunanjih igral pri novem vrtcu. 

 

Seja zaključena ob 20.20 uri. 

 
Zapisala : Tina Pogorelc  


