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Zapisnik 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2022/23, 

dne 20. 9. 2022 ob 17.00 uri  v zbornici šole 
 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled realizacije sklepov zadnjih dveh sej  UO šolskega sklada  

3. Sprememba Pravil o dodelitvi sredstev šolskega sklada otrokom in učencem iz socialno 

manj spodbudnih okolji 

4. Sprejem letnega poročila o delu šolskega sklada 2021/2022 

5. Sprejem finančnega načrta šolskega sklada za leto 2022/2023  

6. Predlogi koriščenja sredstev iz šolskega sklada 

7. Obveščanje staršev o financiranju dejavnosti s strani šolskega sklada 

8. Razno. 

 

PRISOTNI ČLANI: Matej Verbajs (predsednik), Branka Gaiser, Martina Klemen, Metka R. 

Žumer (od 5. točke naprej),  Saša Ropič, Dragica Kosi 

DRUGI PRISTONI: Mitja Vidovič (ravnatelj), Viktorija Vrabl (pomočnica  ravnatelja  za 

vrtec) 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Albin Dobnik 

  

K1) Potrditev dnevnega reda 

Sestanek UO šolskega sklada prične g. Verbajs s pregledom dnevnega reda. Predlaga, da med 

2. in 3. točko dodamo še eno točko in sicer spremembo Pravil o dodelitvi sredstev šolskega 

sklada otrokom in učencem iz socialno manj spodbudnih okolij, kot to predlaga svetovalna 

služba šole. Prisotni se strinjajo s predlaganimi točkami dnevnega reda. 

 

K2) Pregled sklepov prejšnjih sej 

Sklepi 3. (korespondenčne) seje z dne 7. 6. – 10. 6. 2021 so bili realizirani. 

Sklepi 2 seje z dne 16. 12. 2021 so bili realizirani. Sklep 17 se še mora urediti še knjigovodsko 

(evidentirati v evidenci prihodkov in odhodkov šolskega sklada). 

 

K3) Sprememba Pravil o dodelitvi sredstev šolskega sklada otrokom in učencem iz socialno 

manj spodbudnih okolij 

G. Verbajs pojasni, da je v praksi težava pri rokih za vlaganju prošenj za pomoč sklada pri 

plačilu izletov in taborov, saj prošnje prihajajo po poteku roka za prijavo in zato ni možno 

pravočasno sestaviti finančne konstrukcije. Sedanji pravilnik določa, da se prošnjo lahko vloži 

do začetka izvajanja dejavnosti, 

 

Po razpravi se soglasno sprejme sledeči sklep: 

SKLEP 1: 3. odstavek 7. člena Pravil o dodelitvi sredstev Šolskega sklada otrokom in 

učencem iz socialno manj spodbudnih okolij z dne 16. 12. 2021 se spremeni tako, da se 

glasi: 

»Prošnja se lahko poda najkasneje do roka za prijavo otroka oziroma učenca na 

dejavnost, ki je povezana z izvajanjem javno veljavnega programa, za katero se zaproša 

za pomoč pri plačilu.«. 

 

K4) Sprejem letnega poročila o delu šolskega sklada 2021/2022 
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G. Verbajs na kratko predstavi letno poročilo o delu šolskega sklada 2021/2022 in novejše 

podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je šola posredovala po sklicu seje.  

 

Po razpravi se soglasno sprejeme sledeči sklep:  

SKLEP 2: UO Šolskega sklada sprejme letno poročilo za šolsko leto 2021/2022, kot je 

bilo v gradivu, z upoštevanjem predstavljenih dopolnitev (čistopis je priloga tega 

zapisnika) 

 

K5) Sprejem finančnega načrta šolskega sklada za leto 2022/2023  

G. Verbajs na kratko predstavi finančnega načrta šolskega sklada za leto 2022/2023. Postavke 

se uskladijo na sami seji glede na predloge šole in vrtca. 

 

Po krajši razpravi se soglasno sprejme sledeči sklep: 

SKLEP 3: UO Šolskega sklada sprejme finančni načrt Šolskega sklada za šolsko leto 

2022/2023, kot je bil v gradivu, z upoštevanjem na seji sprejetih popravkov (čistopis je 

priloga tega zapisnika). Finančni načrt se da v potrditev Svetu staršev. 

 

K6) Predlogi koriščenja sredstev iz šolskega sklada 

Glede na podatke šole o porabi sredstev v letu 2021/2022 g. Verbajs predlaga uskladitvene 

sklepe s katerimi se zagotovijo dodatna sredstva za nakup harmonike (30,00 EUR) in za 

sofinanciranje zimske šole v naravi za učence 7. razreda iz socialno manj spodbudnih okolij 

(358,00 EUR). 

 

Po krajši razpravi se soglasno sprejmeta sledeča sklepa: 

SKLEP 4: Iz sredstev šolskega sklada se zagotovi dodatna sredstva za nakup harmonike 

Black Startone za vrtec v višini 30,00 EUR. Za veljavnost sklepa je potrebno soglasje 

Sveta staršev. 

 

SKLEP 5: Iz sredstev šolskega sklada se zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje 

zimske šole v naravi za učence 7. razreda iz socialno manj spodbudnih okolij v višini 

358,00 EUR. Za veljavnost sklepa je potrebno soglasje Sveta staršev. 

 

Šola je zaprosila za koriščenje sredstev šolskega sklada za: 

 

- projekt Naša mala knjižnica, ki spodbuja bralno kulturo – komplet knjig in ustvarjalnih 

zvezkov za 1. triado (130,00 EUR) 

- nakup astronomska opreme – kolimator oz.laser za nastavitev primarnega in sekundarnega 

zrcala teleskopa za astronomski krožek, za dva izbirna predmeta in za razširjen program. 

Oprema omogoča boljše fotografiranje nebesnih teles  (230,00 EUR) 

- predavanje g. Igorja Plohla o soočanju z invalidnostjo in predstavitvi  knjige o Levu Rogiju 

za teden otroka (172,00 EUR) 

- sofinanciranje tehniškega dne v Noordung centru za 6 do 9 razred tako, da se strošek 

vstopnine zniža vsakemu otroku za 4 EUR (560,00 EUR) 

- sofinanciranje jezikovne ekskurzije v Avstrijo za učence 4 do 6 razreda, ki v okviru 

razširjenega programa obiskujejo pouk nemščine tako da se strošek ekskurzije za vsakega 

otroka zniža za 10,00 EUR (500,00 EUR) 

- 10 x šprintarice (obutev) za atletska tekmovanja 5 do 9 razreda, ki bodo last šole in se 

bodo izposojale učencem, ki bodo šli na tekmovanja (400,00 EUR) 

- komplet za tea ball/baseball (70,00 EUR). 

 

Po razpravi so bili soglasno sprejeti sklepi 6 do 12, razen sklepa 11, ki je bil sprejet z enim 

vzdržanim glasom: 
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SKLEP 6: Iz sredstev šolskega sklada se financira komplet knjig in ustvarjalnih zvezkov 

za projekt Naša mala knjižnica za 1. triado v višini 130,00 EUR. 

 

SKLEP 7: Iz sredstev šolskega sklada se financira nakup astronomske opreme -  

kolimator-laserja za nastavitev primarnega in sekundarnega zrcala teleskopa v višini 

230,00 EUR. Za veljavnost sklepa je potrebno soglasje sveta staršev. 

 

SKLEP 8: Iz sredstev šolskega sklada se financira predavanje g. Igorja Plohla ob tednu 

otroka, ločeno za šolo in vrtec in predstavitev knjige Lev Rogi v skupni višini 172,00 

EUR. 

 

SKLEP 9: Iz sredstev šolskega sklada se sofinancira tehniški dan v Noordung centru za 

6 do 9 razred v skupni višini 560,00 EUR.  Za veljavnost sklepa je potrebno soglasje 

sveta staršev. 

 

SKLEP 10: Iz sredstev šolskega sklada se sofinancira jezikovna ekskurzija v Avstrijo za 

učence 4 do 6 razreda, ki v okviru razširjenega programa obiskujejo pouk nemščine v 

skupni višini 500,00 EUR. Za veljavnost sklepa je potrebno soglasje sveta staršev. 

SKLEP 11: Iz sredstev šolskega sklada se financira nakup 10 parov šprintaric (obutve) 

za atletska tekmovanja 5 do 9 razred v višini 400,00 EUR. Za veljavnost sklepa je 

potrebno soglasje sveta staršev. 

SKLEP 12: Iz sredstev šolskega sklada se financira nakup kompleta za Tea ball/baseball 

v višini 70,00 EUR.  

 

Vrtec je zaprosil za koriščenje sredstev šolskega sklada: 

- za projekt Naša mala knjižnica – komplet knjig in ustvarjalnih zvezkov, vrtec – rdeča in 

bela igralnica (120,00 EUR) 

- predavanje g. Igorja Plohla o soočanju z invalidnostjo in predstavitvi  knjig o Levu Rogiju 

(že zajeto zgoraj) 

- financiranje gledališke predstave za vse otroke vrtca, gledališče KU-KUC (400,00 EUR). 

 

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta sklepa 13 in 14: 

 

SKLEP 13: Iz sredstev šolskega sklada se financira komplet knjig in ustvarjalnih 

zvezkov za projekt Naša mala knjižnica za rdečo in belo igralnico v višini 120,00 EUR. 

 

SKLEP 14: Iz sredstev šolskega sklada se financira gledališka predstava za vse otroke 

vrtca gledališča KU-KUC v višini 400,00 EUR. Za veljavnost sklepa je potrebno soglasje 

sveta staršev. 

G. Verbajs predlaga šoli oziroma vrtcu, da se sklepi realizirajo najkasneje v roku enega 

meseca, razen tistih, kjer je potrebno soglasje sveta staršev, kjer se naj realizirajo najkasneje 

v enem mesecu po podanem soglasju (če bo podano). 

 

K7) Obveščanje staršev o financiranju dejavnosti s strani šolskega sklada 

G. Verbajs predlaga, da se starše obvešča o sofinanciranju šolskega sklada tudi na prijavah na 

dejavnosti, ki jih sklad sofinancira, kot je to veljalo pred leti. 

 

Po razpravi se soglasno sprejme sledeči sklep: 
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SKLEP 16: Šola in vrtec v prijavah na dejavnosti, ki jih sofinancira šolski sklad (šole v 

naravi, izleti, tabori) navede, da dejavnost sofinancira Šolski sklad in zapiše v kakšni 

višini (npr. v prijavi na plavalni tečaj se navede »Stroške plavalnega tečaja za 1., 2. in 3. 

razred v višini 600 EUR sofinancira šolski sklad«.) 

 

K8) Razno 

 

K točki ni razprave ali sklepov. 

 

 

Seja  je bil zaključen ob 18.30 uri. 

 

ZAPISALA: Viktorija Vrabl                                                   PREDSEDNIK: Matej Verbajs 
 

 


