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Z A P I S N I K 

 

1. redne seje Upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2022/23, ki je bila V SREDO, 
30. 11. 2022, OB 18.30 v učilnici za angleščino OŠ Dobrepolje, Videm 80. 

Prisotni: Ivan Grandovec, Martina Prhaj, Mateja Javoršek, Teja Rajar, Petra Usenik, Jolanda 
Mihelič in Tina Pogorelc  

Odsotni z opravičilom: Alenka Zabukovec (predsednica) 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. Seje za šolsko leto 2022/2023 
2. Pregled in potrditev Pravilnika o delovanju šolskega sklada JVIZ OŠ Dobrepolje 
3. Pregled in sprejem finančnega poročila šolskega sklada za obdobje od 1.1.2022 do 

31.11.2022 

4. Predlog nakupa SPIKE Essential osnovni set Lego Education po ponudbi 321/2022 
5. Razno (predlogi za zbiranje sredstev) 

 

K točki 1  
Namestnica predsednice ga. Jolanda Mihelič je pričela s prvo točko dnevnega reda. Prisotne 
je pozvala, da podajo pripombe na zapisnik. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je namestnica 
predsednice zapisnik dala v potrditev. Prisotni so soglasno potrdili zapisnik.   

Sklep 1: 

Zapisnik 1. seje je bil soglasno potrjen. 

K točki 2 
Ravnatelj je prisotne seznanil, da je bilo potrebno zaradi spremenjene zakonodaje o dohodnini, 
ki po novem davčnim zavezancem omogoča, da del odmerjene dohodnine namenijo za 
financiranje šolskega sklada, spremeniti Pravilnik o delovanju šolskega sklada. Vsebina 
sprememb je bila priložena h gradivu današnjega sestanka. 

Predstavil je okrožnico št. 6030-2/2022/89 z dne 28.11.2022, iz katere je razvidno da davčni 
zavezanci lahko namenijo 0,3 % od dohodkov, ki so všteti v letno davčno osnovo. Prav tako je 
opozoril še na vsebino okrožnice št. 429-1373/2022-9 z dne 18.11., ki se nanaša na novi 
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obrazec za namenitev dela dohodnine za donacijo. OŠ Dobrepolje mora do februarja na FURS 
vložiti zahtevo za uvrstitev šole na seznam upravičencev katerim se lahko nameni del 
dohodnine za donacijo. V kolikor bo zahevi ugodeno, bo potrebno seznaniti starše o možnosti 
doniranja z naslova dohodnine. 

Spremenjena vsebina Pravilnika o delovanju šolskega sklada je bila soglasno sprejeta.   

Sklep 2: 

Pravilnik o delovanju šolskega sklada je sprejet. 

K točki 3 

G. Grandovec je prisotne seznanil s Finančnim poročilom šolskega sklada za obdobje od 
01.01.2022 do 30.11.2022.  

Ravnatelj je člane UO šolskega sklada opozoril, da je potrebno razmišljati, da se del 
sredstev, ki so na računu PŠ Kompolje, koristi tudi za potrebe učencev na matični šoli. V 
Kompoljah namreč poteka pouk le do razredne stopnje, nato pa se otroci priključijo na 
Videm.  

Prav tako je potrebno pri črpanju sredstev iz šolskega sklada upoštevati aktivnost učencev 
pri plemenitenju bilance šolskega sklada. Kot primer je navedel akcijo zbiranja starega 
papirja. Na Vidmu so se namreč učenci predmetne stopnje odločili, da pri tej akciji ne bodo 
sodelovali. Tako je potrebno znesek od prodanega papirja porabiti izključno za učence, ki so 
aktivno sodelovali pri zbiranju papirja. 

Teja Rajar je vprašala, ali so starši vrtčevskih otrok sezanjeni o možnosti sofinanciranja 
letovanja otrok s strani šolskega sklada. Ravnatelj je odgovoril, da se starše o tej možnosti 
seznani na sestanku, ki je namenjen predstavitvi letovanja. Starše pa o tem seznanijo tudi že 
vzgojiteljice same.  
Tejo so še zanimali pogoji, ki otroka uvrščajo med upravičence do sofinanciranja iz šolskega 
sklada. Ravnatelj ji je odgovoril, da v primeru, ko sta otroka dvojčka, ima en otrok brezplačno 
letovanje. Na splošno pa za mejo velja 35-ti dohodkovni razred (delež bruto mesečnega 
dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo v RS v preteklem koledarskem 
letu).  
Tina Pogorelc je omenila, da je potrebno spremeniti spletno stran z navedenimi podatki o 
šolskem skladu, in sicer je potrebno navesti pravo št. tekočega računa, ter ugotoviti ali je 
naveden elektronski naslov aktiven oz. kdo upravlja z njim. Prav tako je potrebno posodobiti 
zavihek “zapisniki”. Zadnji zapisnik namreč datira iz leta 2016. 
 
Ravnatelj je navzoče seznanil s prireditvijo učencev v Jakličevem domu, ki bo 21.12. 2022. 
Na prireditvi se zbirajo prostovoljni prispevki za šolski sklad. 
Predlagal je tudi, da bi v mesecu marcu povabili starše k doniranju v šolski sklad.  

Po zaključeni razpravi je namestnica predsednice izvedla postopek glasovanja 
predstavljenega finančnega poročila šolskega sklada od 01.01.2022 do 30.11.2022. 

Sklep 3: 

Finančno poročilo šolskega sklada za obdobje od 1.1.2022 do 30.11.2022 je sprejet. 

 
 



K točki 4 
Mateja Javoršek je predstavila ponudbo o osnovnem setu Lego Education SPIKE Essential. 
(funkcija produkta, ki je predmet ponudbe, je bila obsežno predstavljena na prvii seji šolskega 
sklada). Produkt je namenjen učencem od 4. do 7. razreda. Delovali bi v manjših skupinah ali 
pa bi se produkta posluževali pri izbirnih vsebinah. Medtemko je za učence 8. in 9. razredov 
potrebno set nadgraditi.   
Ravnatelj je predlagal nakup 5-ih kompletov, in sicer po 1 komplet PŠ Struge in PŠ Kompolje 
ter 3-je kompleti OŠ Videm. Sam je namreč mnenja, da je potrebno držati korak s tehniko. 
Prejšnji dan se je udeležil poklicnega sejma, ki je potekal na OŠ Videm, fasciniran je bil nad 
stroji lesarske šole. Tako da podpira nakup teh kompletov.   
 
Tina Pogorelc je seznanila člane, da je za nakup enega kompleta seta Lego pridobila 
donatorja. Ta komplet pa bi bil izključno namenjen PŠ Struge.  
 
Člani so bili enoti, da se izvede nakup petih osnovnih kompletov Lego Education SPIKE 
Essential. 
 
Sklep 4: 
 
Izvede se nakup petih kompletov SPIKE Essential Lego Education. 
 
 
K točki 5 
Že na nekaj sejah šolskega sklada se je omenjala opcija ogleda podjetja Yaskawa. Tina 
Pogorelc je podala kontakt zaposlenega v podjetju Yaskawa Kočevje, ki je zadolžen za 
vodenje ogledov po podjetju. To je g. Aleš Lekan: ales.lekan@yaskawa.eu.  
 
Sledili so predlogi učiteljev o potrebnih sredstvih s šolskega sklada: 
 
5.1.  
Mateja Javoršek je navzoče seznanila s prošnjami/predlogi učiteljice Maje Hrovat, ki poučuje 
GUM in pevski zbore. 
➢ ga. Hrovat bod ne 09.12.2022 izvedla intenzivne pevske vaje mladinskega pevskega 

zbora. Zato sklad naproša za nakup hrane. Ravnatelj je dejal, da je to že urejeno, saj je 
sam dobil donatorja. 

➢ spomladi bo od petka do sobote organizirala intenzivne pevske vaje za mladinski zbor. 
Lokacija vaj bo izven občine, zato sklad naproša za pomoč pri sofinanciranju nastanitve 

➢ za otroški pevski zbor pa bo organizirala izlet presenečenja (npr. obisk pizzerije, vožnja z 
vlakom,…)  

Ga. Maja je k pobudam pripisala še, da pevski zbori vedno pripomorejo s svojim 
udejstvovanjem na proslavah, kjer se zbirajo prostovoljni prispevki. 

Člani so bili naklonjeni slišanim predlogom, saj se zavedajo da tudi udejstvovanje otrok v 
pevskih zborih pada, pravtako kot pri bralni zančki.  

Ga. Hrovat naj do februarja UO šolskega sklada sporoči okvirno število otrok po 
posameznih pevskih zborih ter morebitne cene nastanitev. Sklad se bo na podlagi teh 
podatkov odločil o višini sofinanciranja.  
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5.2.  
Mateja Javoršek je podala še pobudo s strani učiteljev, in sicer nagrade za tutorje. V času 
Covid-a so se oblikovale skupine, kjer starejši učenec pomaga mlajšemu. Učitelji opažajo, da 
imajo t.i. tutorji velik vpliv na mlajšega učenca. Večkrat namreč dosežejo tisto, kar učiteljem ne 
uspe. Učiteljice in učitelji ocenjujejo, da je bilo s strani tutorjev skupno vloženega več kot 400 
ur dela. Želijo si, da bi bilo še več to vrstne pomoči med učenci. Zato predlagajo simbolične 
nagrade za vztrajne tutorje (bowling, …).  
 
5.3. 
Pobude s strani vrtca je podala Petra Usenik: 
➢ pomoč socialno ogroženim pri realizaciji tabora v naravi 
➢ športna obutev – superge za strokovne delavce.  
Vrtec je že 5 let vključen v program Fit. Vzgojitelji intenzivno izvajajo športne aktivnosti z otroki. 
Menijo, da jim dosedanja službena obutev – natikači ne omogočajo ustreznega športnega 
udejstvovanja, ki ga zahteva program Fit.  
Ravnatelj je glede tega skeptičen, v šoli si namreč učitelji sami priskrbijo potrebno opremo. 
Martina Perhaj je predlagala, da naj o to pobudi odloča občina, ki je ustanoviteljica zavoda. 
Po njenjem mnenju to ni stvar šolskega sklada.  
Tina Pogorelc je predlagala ali bi lahko del sredstev za športne copate namenili iz 5 alineje 5. 
člena Pravilnika o delovanju šolskega zavoda.  
Sklad je v prvi vrsti namenjen otrokom. Ravnatelj se ves čas svojega ravnateljevanja drži 
načela, da starši na noben način ne plačajo nič za strokovne delavce (npr. kritje stroškov 
učiteljem na letovanjih). S tega vidika je ta pobuda za njega nesprejemljiva.  
 
Šolski sklad ne bo sofinanciral nakupa športne obutve za vzgojiteljice in vzgojitelje.  
 
5.4 
Predlogi Alenke Zabukovec glede nagrajevanja za udeležence bralne značke (posredovano 
po elektronski pošti):  
➢ obisk Tehnopark Celje za otroke od 4. do 9. razreda. Tri vrste programov:   
tehno program (energija, človeško telo, ekologija), cena 9€/učenca 
klasični program (sami raziskujejo tehnopark z vodičem), cena 9€/učenca 
program za nadarjene (kombinacija delavnic, vodiča), cena 12 €/ učenca 
link: https://www.tehnopark.si/Za-osnovnesole/      
kontakt: tehnopark@celje.si 03 828 20 92 
➢ ogled Tehnoparka + Stari grad Celje (7-15 let) = 11 €/učenca (preveriti ali je to cena za 

šolske skupine) ter prevoz (potrebno preveriti na občini možnost prevoza LPP) in malica 
(sendvič, voda/sok). Predvidevam, da bi potem bil okviren strošek na učenca cca 15 - 
20€? 

➢ obisk Tehničnega muzeja Bistra - do 10 oseb = 3 €/osebo, odrasli 6,5 € ter prevoz 
(potrebno preveriti na občini možnost prevoza LPP) in malica (sendvič, voda/sok) - okviren 
strošek na učenca cca 10 € 

link: https://www.tms.si/ceniki/ 
https://www.tms.si/osnovnosolci-v-bistri/ 
kontakt: programi@tms.si   031 583 461 
➢ za prvo triado pa morda z vlakom v Ljubljano (ali pa LPP) ali 
➢ lutkovno predstavo v LGL, je nekaj luštnih predstav. Okvirne cene so okoli 5 €,  
 
Za zbiranje denarja za šolski sklad pa Alenka predlaga položnice skupaj s kratkim, toplo 
napisanim spremnim pismom in hkrati poleg obvestilo, da lahko namenijo - donirajo 0,3% 
dohodnine šolskemu skladu. Glede tega, ali naj se določi višina zneska ali ne, pa Alenka nima 
mnenja. Kdor ima namreč namen prispevati v sklad, bo to naredil v vsakem primeru. 
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Učiteljice in vzgojiteljice naj najkasneje do februarja šolskemu skladu finančno 
ovrednotijo svoje predloge, da bomo lahko pripravili optimalni finančni plan za leto 
2023. 

Naslednja seja predvidena v mesecu februarju. 

Seja zaključena ob 19.55 uri. 

 

 

Zapisala: Tina Pogorelc  


