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Št.  01/2022 
Dne: 30. 05. 2022 
 

 
Z A P I S N I K 

 

1. redne seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila V PONEDELJEK, 30. 05. 2022, OB 

18.00 v učilnici za angleščino OŠ Dobrepolje, Videm 80. 

Prisotni: Ivan Grandovec, Martina Prhaj, Mateja Javoršek, Alenka Zabukovec, Jolanda 
Mihelič in Tina Pogorelc  

Odsotni z opravičilom: Teja Rajar in Petra Usenik 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika, namestnika predsednika te zapisnikarja UO šolskega sklada 
2. Seznanitev s Pravili o delovanju Šolskega sklada JVIZ OŠ Dobrepolje 
3. Seznanitev s Finančnim poročilom šolskega sklada za obdobje od 1.1.2021 do 

31.01.2021 

4. Evidentiranje potreb 
5. Razno 

 

K točki 1  

Ravnatelj g. Grandovec je pričel s prvo točko dnevnega reda. Za predsednico UO šolskega 
sklada je bila predlagana Alenka Zabukovec, za njeno namestnico Jolanda Mihelič, za 
zapisnikarja pa Tina Pogorelc. Predlagane so bile soglasno izglasovane. 

Sklep 1/2022: 

Predsednica UO šolskega sklada je ga. Alenka Zabukovec, namestnica predsednice je 
ga. Jolanda Mihelič, zapisnikarica pa je Tina Pogorelc.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K točki 2 

Ravnatelj je prisotne seznanil z novo zakonodajo o dohodnini. Ta po novem davčnim 
zavezancem omogoča, da del odmerjene dohodnine namenijo za financiranje šolskega 
sklada. Skladno z novo zakonodajo je potrebno ustrezno pripraviti spremembe Pravilnika o 
delovanju šolskega sklada  JVIZ OŠ Dobrepolje.  

Sklep 2/2022: 

Do naslednje seje (predvidoma konec avgusta) je potrebno pripraviti spremembe 
Pravilnika o delovanju šolskega sklada JVIZ OŠ Dobrepolje, in sicer je potebno v delu, 
ki se nanaša na dejavnost sklada oz. pridobivanja sredstev sklada (4. člen) vključiti 
možnost financiranja z naslova dohodnine. 

 

K točki 3 

G. Grandovec je prisotne seznanil s Finančnim poročilom šolskega sklada. Vsebina 
omenjenega poročila je razvidna s priloge zapisnika.  

Pripomb nad slišanim ni bilo. 

 

K točki 4 

Ravnatelj je predstavil predloge učiteljev o potrebnih sredstvih s sklada: 

- letovanje vrtca - kritje stroškov letovanja za enega otroka v višini 140 EUR (bivanje 
vzgojiteljic krije Občina in ne starši), 

- konec meseca junija poteka šola v naravi za učence 3. razredov v Cerknem. Na sklad sta 
prispeli dve prošnji. Predvidi se sofinanciranje s sklada v skupni višini 200 EUR, 

- v začetku šolskega leta 2022/2023 je organizirana šola v naravi za petošolce na Debelem 
Rtiču. Prijave niso še zaključene. Šolski sklad nameni letovanju na Debeli Rtič 400 EUR, 

- tečaj angleškega jezika na Vidmu (22.08.2022 - 26.08.2022). Cena tečaja znaša 149 EUR.  
Občina Dobrepolje bo tečaj sofinancirala v višini 750 EUR, šolski sklad pa v višini 15 EUR 
na otroka. 

Učiteljice slovenščine opažajo vse manjše zanimanje za branje oz. udeležbo na bralni znački 
pri učencih zadnje triade. Z nagradami želijo učence spodbuditi k večjemu zanimanju za bralno 
značko.  Martina Prhaj je dodala, da zanimanje za branje pada tudi že v prvi triadi. Prisotne 
na seji so podale predloge o nagrajevanju po opravljeni bralni znački (izlet z vlakom, obisk 
adrenalinskega parka, Woop arena, lutkovne predstave,… ).Nagrade naj bi se stopnjevale (v 
prvi tiadi nagrade manjših vrednosti, v nadaljevanju pa se vrednost nagrad povečuje s številom 
opravljenih bralnih značk). Do naslednje seje je potrebno preveriti pri učiteljici Sonji Lenarčič 
kakšne so njene zamisli o nagrajevanju učencev. Tako bomo v skladu lažje zagotovili sredstva 
za realizacijo nagrajevanja. 

Alenko Zabukovec je zanimalo kako je s šahovskim krožkom. Ravnatelj ji je dejal, da je možno 
omenjeni krožek opravljati v sedmem, osem in devetem razredu kot izbirne vsebine.  

 



Mateja Javoršek je predstavila legodidaktiko s katero so se predkratkim seznanile učiteljice. 
Gre za nadgradnjo lego kock z robotiko in tehniko. Komplet vsebuje kocke, ter programsko 
opremo za programiranje. Kompleti se nadgrajujejo, in so tako primerni za otroke od 4. do 9. 
razreda. Zastopnik teh kompletov nudi tudi inštruktorja, ki bi učitelja naučil rokovanja s to 
tehnologijo. Zadeva je zelo zanimiva ter ataktivna. Možno jo je ponuditi kot neobvezni izbirni 
predmet na matični šoli, ali kot krožek ali pa bi te kocke uporabili pri tehniškem dnevu na 
podružničnih šolah. Okvirna cena kompleta znaša cca 350 EUR. Mateja Javoršek ocenjuje, 
da bi za začetek morali nakupiti vsaj 3 komplete. Mateja je zadolžena, da do naslednje seje 
pridobi vse potrebne informacije o izdelku, inštrukcijah, nadgradnji. 

Predlog s strani Alenke Zabukovec je bil, da bi se lahko tehniški dan izvedel v podjetju 
Yaskava.   

Martina Prhaj je navzoče seznanila z idejo učiteljic, ki vodijo kolesarski izpit, da bi se za 
potrebe kolesarskega tekmovanja (poteka v treh sklopih), ki se ga lahko po opravljenem 
kolesarskem izpitu udeležijo učenci, nabavilo vsaj 10 koles. Predlog o nakupu 10 koles 
obravnavajo tudi na Občini. Na sklad pa se obračajo s prošnjo, v kolikor prošnji na občini ne 
bo ugodeno, da sklad sofinanciral nakup dveh koles. Alenko Zabukovec je zanimala velikost 
teh koles, ravnatelja pa problem hrambe koles v šoli. Zaradi premalo informacij, s katerimi so 
prisotni razpolagali, Martina do naslednje seje pridobi potrebne informacije. 

Predlaganih je bilo tudi nekaj predlogov za razširitev dohodkovne strani: 

- novi Zakon o dohodnini – donacija davčnih zavezancev 
- pravtako ta novi zakon predvideva, da se denarna sredstva zbrana z naslova zbiranja 

starega papirja nakaže na šolski sklad. Nato pa Šolski sklad s sklepom odloči, da je do teh 
sredstev upravičen razred, ki je papir zbiral, 

- božično – novoletne prireditve v realizaciji šolarjev (prostovoljni prispevek vstopnine 
namenjen šolskemu skladu), 

- pohod z lučkami v izvedbi vrtca, 
- položice za donacijo v sklad – položnice namenjene staršem otrok (pri tem je ga. Jolanda 

predlagala, da naj bi bil na položnici naveden že znesek nakazila npr. 10 EUR. Mnenje 
gospe Alenke pa je, da bi s tem omejili starše, kateri bi želeli nakazati več), 

- poziv lokalnim podjetjem - donatorjem (Jolanda Mihelič svetuje, da mora biti z dopisa – 
prošnje jasno razviden namen zbiranja sredstev. Namen zbiranja mora biti opredeljen in 
podprt s konkretnimi potrebami šolskega sklada), 

- bazarji (izdelki, narejeni v podaljšanem bivanju, tehniki, likovni umetnosti,…). Martina 
Prhaj je opozorila na finančni učinek. Velikokrat se je namreč že zgodilo, da je vložek dela 
in materiala večji od končnega finančnega izkupička.   

- koncerti v sodelovanju z obšolskimi dejavnostmi (hip hop, glasbena šola) - npr. pozdrav 
poletju v začetku junija. Na predlog Alenke Zabukovec bi koncert lahko obogatili z 
medgeneracijskim druženjem ter s kmečkimi ali športnimi igrami (skakanje z vrečami, 
prenašanje jajc z žlico v ustih, ….). Otroci bi lahko na teh dogodkih prodajali limonado. 

- razpravo na to temo je zaključila Alenka Zabukovec z zadnjim predlogom, in sicer da bi 
učenci svoje izdelke, ki jih naredijo pri pouku tehnike ali likovne umetnosti prodali. Stroški 
materiala so že pokriti, izdelek pa bi mogoče pri kupcu služil namenu. 

 

Naslednja seja predvidena konec meseca avgusta oz. takoj v začetku meseca septembra. 

Seja zaključena ob 19.40 uri. 

Zapisala: Tina Pogorelc  


