
OSNOVNA ŠOLA 

DOBREPOLJE 

VIDEM 80,  
1312 VIDEM-DOBREPOLJE 

Tel: (01) 7807-210, Fax: 7807-210 

e-mail: O-dobrepolje.Lj.@quest.arnes.si 
 

 

 

Dne: 8. 01. 2018 
 
 
Z A P I S N I K 
 
1. redne seje UO Šolskega sklada v šolskem letu 2017/18, ki je bila V PONEDELJEK, 8. 01. 
2018, OB 17.00 , v zbornici OŠ Dobrepolje, Videm 80. 
 
Prisotni: Andraž Rak, Ivan Grandovec, Vesna Polzelnik Fink, Martina Perhaj, Tina Pogorelc, 
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 12. 06. 2017 in potrditev zapisnika, 
2. pregled pravilnika o nagrajevanju učencev v OŠ Dobrepolje, 
3. pregled letnega načrta za leto 2017, 
4. priprava letnega programa dela s finančnim načrtom za leto 2018, 
5. 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 1/2018: 

Sprejme se zapisnik UO Šolskega sklada z dne 12. 6. 2017.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
Pregledal se je pravilnik o nagrajevanju učencev OŠ Dobrepolje. Popravi se: 
5. člen: 
-  2. oznaka: »Pohvalo ali priznanje z nagrado za posebne dosežke dobijo učenci, ki so dosegli 
priznanje na državnem ali mednarodnem nivoju.«  
- dopolnitev 5. člena: Višina nagrade se določi v vsakoletnem planu Šolskega sklada. 
 
Dopolni se 6. člen: Višina nagrade se določi v vsakoletnem planu Šolskega sklada. 
 
Sklep 2/2018: 
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Potrditev pravilnika o nagrajevanju učencev OŠ Dobrepolje se sprejme s tremi 
dopolnitvami. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K točki 3 
Predsednik je pozval ravnatelja, naj obrazloži prihodke  v letu 2017.  
Ravnatelj: Donacij s strani vrtčevskih staršev je bilo zelo malo (samo dva odziva). Tudi na 
bazarju se je zbralo malo denarja (vložek je bil večji). 
Za šolo so bili prihodki večji (23 staršev se je odzvalo na poslano položnico, na PŠ Kompolje 
so imeli novoletni bazar in na PŠ Struge so prodajali adventne venčke). Donirala so samo tri 
podjetja. (Res pa je, da so bili podjetniki  naprošeni s strani ge. Barbare Blatnik za 
sofinanciranje Hiše eksperimentov in astronomskih delavnic). 
Podjetje, ki preskrbuje kotlovnico, je pripravljeno dati nekaj za Šolski sklad. 
 
G. Koščak: Potrebno je povedati staršem iz vrtca (npr. na roditeljskih sestankih), kaj se 
financira z denarjem, ki ga preko položnic prispevajo za Šolski sklad. 
 
G. Rak: Kje je problem, da starši ne donirajo? Ali sploh vedo, kaj dela Šolski sklad? Kako 
povečati prilive? 
 
Ga. Perhaj: Ljudje ne berejo Našega kraja, mogoče samo tiste stvari, ki jih zanimajo. Mogoče 
bi bilo treba na oglasne deske v šoli in vrtcu obesiti seznam dejavnosti, ki jih je financiral 
Šolski sklad.  
 
G. Ravnatelj: Po vsaki izvedeni aktivnosti se lahko napiše kratko poročilo, opremi s slikami in 
se to da na oglasno desko (da starši vidijo, ko pridejo na govorilne ure.) 
 
Ga. Perhaj je dejala, da bo do jutrišnjih govorilnih ur (9. 1. 2018) pripravila plakat (kakšen je 
namen sklada in kaj se je v preteklem letu financiralo). To bo potem posredovala g. Raku, da 
bo  predstavil še na seji sveta staršev (11. 1. 2018) in pozval predstavnike razredov, naj to po 
elektronski pošti posredujejo vsem staršem.  
 
G. Rak: Prošnje podjetnikom v letu 2017 niso bile poslane, zato je  bil manjši priliv sredstev 
na račun ŠS. 
 
Sklep 3/2018: 

Marca bodo  starši in podjetniki dobili položnice s prošnjo za donacijo, zraven pa bo dodan 
še list s poročilom o aktivnostih Šolskega sklad. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 4 
G. predsednik želi, da se jedro programa Šolskega sklada ohrani tudi za prihodnje leto. 
 
Skozi pogovor med člani Šolskega sklada so se izoblikovali predlogi za program dela v 
naslednjem letu. V šoli naj bi se financiralo astronomske delavnice, šahovsko tekmovanje, 
noč v šoli, didaktični material za učence z DSP, opremo telovadnice v Kompoljah, nagrade za 



učence,namizni nogomet,tečaj angleščine,  didaktični material za poskuse pri fiziki – 
elektrika. Ga. Pogorelec je predlagala, da bi se lahko za ta namen obrnili na podjetje Elektro 
Ljubljana in jih zaprosili za donacijo. Učiteljica fizike Renata Pelc bo sestavila dopis za to 
podjetje. 
 
Za vrtec naj bi Šolski sklad prispeval:  oblačila za folkloro, sofinanciranje vrtca v naravi, 
prevoz v Lutkovno gledališče in Kekčevo deželo. 
 
Za socialno šibke otroke je kot lansko leto rezerviranih 3000 evrov. Za nov vrtec bo Šolski 
sklad prispeval 2000 evrov. Minimum (rezerva), ki naj ostane na računu ŠS, je 1500 evrov. 
Ostali denar pa se lahko porabi še čez leto (nenačrtovane dejavnosti). G Rak je poudaril, da  
denar ne sme »ležati na kupu«, ampak ga je potrebno porabiti v skladu z namenom Šolskega 
sklada. 
 
Natančen plan letnega programa bo pripravil g. predsednik Andraž Rak. 
 
G. Rak: Na konferencah v septembru (začetek šolskega leta) in decembru bi se morali učitelji 
pogovoriti o preteklih dejavnostih Šolskega sklada in predvsem narediti plan za naprej (kaj so 
pogrešali, kaj potrebujejo in katere dejavnosti bi še lahko organizirali). 
 
G. ravnatelj: V šolo bi bilo potrebno povabiti kakšnega strokovnjaka na temo nenasilna 
komunikacija. 
Ga. Polzelnik Fink je povedala, da pozna nekoga, ki se ukvarja s temi stvarmi. Lahko 
posreduje, treba pa se je dogovoriti, kaj sploh potrebujemo in uskladiti ponudbo in ceno. 
 
Sklep 4/2018: 

UO Šolskega sklada se je seznanil s pregledom letnega načrta za leto 2017. 
Finančni načrt in letni plan dela za 2018 je usklajen. 
 

K točki 5 

Dodatnih predlogov ni bilo. 

Naslednja seja bo v mesecu maju. 

 
Seja zakjučena ob 20.30. 
 
Zapisnik zapisala: Andreja Polzelnik Marolt 
 


