ZAPISNIK
2. seje upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila 5. 3. 2014 v zbornici šole.
Prisotni:
Tanja Šubic, Iztok Kovačič, Liljana Medved Lukšič – predstavniki staršev; Darja Padovan, Bernarda
Kobe – predstavnici delavcev
Ostali prisotni:
Darja Brezovar - ravnateljica; Brigita Levstik – poslovna sekretarka

Dnevni red:
1.
Pregled in potrditev zapisnika prve seje, ki je bila 21.11. 2013.
2.
Pregled dogodkov od prve seje do sedaj
3.
Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
4.
Razporejanje pridobljenega denarja
5.
Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
6.
Načrti za naprej, predlogi in pobude
7.
Razno

Predsednica je ugotovila, da je prisotnih pet članov.
Prebrala je dnevni red seje. Noben član ni imel pripomb ali dopolnitev dnevnega reda.
Dnevni red 2. seje upravnega odbora je bil potrjen.

K 1. točki
Predsednica je predstavila zapisnik 1. seje.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 2/1:

Zapisnik 1. seje je bil sprejet.

K 2. točki
Pri pregledu dogodkov od prve seje do sedaj, se je predsednica zahvalila ravnateljici za dobro
izvedbo bazarja. Pomembno pri tem je, da so bili v pripravo in izvedbo bazarja vključeni tako učenci
kot učitelji in seveda starši.
Predsednica je predstavila poročilo upravnega odbora šolskega sklada, ki ga je predstavila svetu
staršev, ki je bil istega dne pred sejo upravnega odbora šolskega sklada. Iz poročila je razvidno, da je
bilo začetno stanje na šolskem skladu 19.106,46 evrov. Od tega zneska se je 25% sredstev (cca
5000,00 evrov) namenilo za socialne potrebe, ki bi se v šolskem letu 2013/2014 pojavile na novo oz.,
če teh ne bi bilo, za varčevanje. Od ostalih 75 % sredstev (14.106,46 evrov) se jih lahko 20 % (cca
3000,00 evrov) porabi za tekoče socialne potrebe učencev.
Ostala sredstva šolskega sklada (cca 11.000 evrov) pa so namenjena za sledeči program dela:
 ureditev avtobusnega postajališča
 poravnava prijavnin za tekmovanja
 vstopnine učencem izbirnega predmeta nemščine ter druge aktivnosti z nadarjenimi in
vedoželjnimi učenci



delno sofinanciranje šole v naravi učencem 5. razreda v znesku 10,00 evrov na učenca.

Na bazarju je bilo s prodajo izdelkov pridobljenih 1.012,52 evrov in se je za toliko povečalo stanje na
kontu šolskega sklada. Od stanja šolskega sklada se je delno poravnalo prijavnino za tekmovanje iz
biologije in tekmovanje Matemček, za plačilo prevoza nadarjenih učencev v okviru sobotne šole v
Postojno ter vstopnine za muzej v Stični, vstopnine za akvarij v Piranu v okviru šole v naravi - 7.
razred, za ogled Narodne galerije – 8. in 9. razred ter ogled predstave Paket pika net – 4. in 5. razred
ter koncert Glasbena torta - 8. in 9. razred. Nekaj sredstev je bilo porabljenih za izpeljavo oz. nabavo
materiala za bazar. Za vse te dejavnosti je bilo porabljeno 1.797,92.
Trenutno stanje na kontu šolskega sklada je 18.402,50 evra.
Sklep 2/2:

Poročilo o dejavnostih oz. dogodkih je bilo sprejeto.

K 3. točki
Bernarda Kobe, namestnica predsednice, je natančno predstavila finančno stanje konta šolskega
sklada. Iz kartice šolskega sklada je razvidno, da je bilo k začetnemu stanju 19.106,46 evrov
pridobljeno še 1.227,05 evrov s prodajo na bazarju, odpadnimi tonerji in papirjem. Konto kartica je
priloga k zapisniku. Porabljeno je bilo 1.931,01 evrov, in sicer za nabavo materiala – bazar, prijavnine
za tekmovanje iz biologije in Matemček, prevoz v Postojno, vstopnine za muzej v Stični in akvarij v
Piranu, ogled Narodne galerije ter koncert Glasbena torta in predstave Paket pika net.
Stanje na kontu šolski sklad na dan 5. 3. 2014 je 18.402,50 evra.
Podan je bil predlog, da se spodbudi prostovoljni prispevek na pikniku oz. bazarju.
Določiti je potrebno kriterije, za kaj se bo porabilo sredstva šolskega sklada. Sedaj je o tem odločala
ravnateljica. Zaznati je bilo, da so bili sedaj kriti s šolskega sklada predvsem stroški predmetne
stopnje. Potrebno je nameniti kritje stroškov tudi učencem razredne stopnje. Na razredni stopnji
imajo predvideno po letnem načrtu izvedbo ekskurzij. Iz šolskega sklada bi se lahko pokrilo strošek
vstopnin. Učenci 1. in 2. razreda imajo v načrtu ogled Dolenjskega muzeja.
Iztok Kovačič je predlagal, da se na roditeljskem sestanku staršem predstavi delovanje šolskega
sklada.
V spomladanskem času bo ponovno potekala zbiralna akcija starega papirja.
Sklep 2/3-1:

Finančno poročilo je bilo sprejeto.

K 4. točki
Sredstva šolskega sklada smo na prvi seji upravnega odbora razdelili na tri dele: varčevanje oz.
sredstva za morebitne socialne potrebe, ki bi se pojavile na novo - 25%, sredstva za tekoče socialne
potrebe -20% in sredstva za izvajanje tekočega programa dela šolskega sklada – 55% (ureditev
postajališča, plačilo prijavnin na tekmovanja, vstopnin…).
Predsednica je predlagala, da se na novo pridobljena sredstva šolskega sklada prav tako sproti deli
na omenjene tri dele, in sicer na varčevanje, socialne potrebe ter izvajanje tekočega programa
šolskega sklada. Na kontu šolskega sklada ni možno sredstva voditi na podkontih. Zato je predsednica
predlaga, da bi se to vodilo posebej v tabeli. Predlog ni bil sprejet z odobravanjem vseh članov.
Prevladalo je mnenje, da se lahko sproti s poročilom vodi evidenca, za kaj so sredstva porabljena.

Sklep 2/4-1:
Sklep 2/4-2:

Sredstva šolskega sklada se razdelijo v tri sklope: varčevanje, socialne potrebe ter
tekoča sredstva.
Sredstva se porablja z načrtovanimi cilji. V primeru specifične potrebe, se sproti
usklajuje porabo sredstev.

K 5. točki
Darja Padovan je pripravila predlog za kritje stroškov 15 učencem z nižjim socialno ekonomskim
statusom v znesku 578,96 evrov. Predlog je priložen kot priloga k zapisniku.
Lilijana Lukšič Medved je predlagala, da se v bodoče krije stroške učencem z nižjim socialno
ekonomskim statusom, ki imajo tekoče terjatve.

Sklep 2/5:

Za 15 učencev z nižjim socialno ekonomskim statusom se krije stroške iz sredstev
šolskega sklada, ki so bila namenjena za socialne potrebe, skupaj v višini 578,96
evrov.

K 6. točki

Sklep 2/6-1:

Paziti je potrebno, da se sredstva šolskega sklada enakomerno porazdeli učencem
po razrednih.

Sklep 2/6-2:

Načrtuje se zbiralna akcija papirja, predvidoma v mesecu maju.

Tanja Šubic je svetu staršev predstavila predlog, ki je bil potrjen na prvi seji upravnega odbora
šolskega sklada, da bi v jeseni 2014 na prvem roditeljskem sestanku predstavili vsem staršem na šoli
možnost donacije prostovoljnega prispevek za šolski sklad. Znesek bi bil obračunan na položnici
skupaj s prehrano in bi znašal 1 ali 2 evra mesečno. Starši, ki bi želeli darovati omenjeni znesek, bi na
začetku leta podpisali pristopno izjavo. Isto možnost bi ponudili tudi vsem delavcem na šoli.

Sklep 2/6-3:

Svet staršev je bil seznanjen s predlogom o donaciji prostovoljnega prispevka.
Prispevek bi bil obračunan na položnici skupaj s prehrano in bi znašal 1 ali 2 evra
mesečno, v kolikor bi se starši oz. zaposleni na šoli s podpisom pristopne izjave za
to možnost odločili. To možnost donacije se predstavi staršem in zaposlenim na
prvem roditeljskem sestanku jeseni 2014.

Liljana Lukšič Medved je predlagala oz. je bil na svetu staršev podan predlog, da se preveri ali je
možno od dohodnine prenesti donacijo na javni zavod.
Sklep 2/6-4:

Pridobiti podatek ali se lahko od dohodnine odvede donacijo v prid šoli oz. javnemu
zavodu.

Predsednico je zanimalo kako poteka dogovor glede Lego razstave in prodaje lego kock.

Bernarda Kobe je podala pridobljene informacije in sicer: pridobila bo kontakt osebe, ki se v društvu
ukvarja z izvajanjem razstav. Predlagano je bilo, da ne bi bilo vstopnine, ampak bi bilo možno
darovati prostovoljni prispevek, saj vstopnine odvračajo od udeležbe.
Ob razstavi bi se lahko za prostovoljni prispevek ponudilo oz. pripravljalo tudi malico za udeležence –
npr. palačinke in limonado.
Predlagano je bilo, da se Bernarda Kobe poveže z organizatorjem Lego razstave ter skuša rezervirati
termin. Termin naj bi bil v novembru ter izveden v enem dnevu.
Darja Padovan je dejala, da se pripravlja projekt Drobtinica v okviru Rdečega križa, ki naj bi bil v
oktobru. Vsa sredstva bodo namenjena šolskemu skladu.
Iztoka Kovačiča je zanimalo kako je z ureditvijo igral. Okoli igral je potrebno urediti teren, saj so v
primeru slabega vremena igrala neuporabna. Igrala privabljajo različne generacije ter tako
omogočajo medsebojno komunikacijo. S tem, da se ob šoli nahajajo otroci ter njihovi starši, je nekako
zagotovljeno varovanje, saj se posledično ob šoli zadržuje manj nepridipravov.
Ravnateljica je predlagala, da bi se igrala uredila hkrati s postavitvijo avtobusnega postajališča.
Predsednica je predlagala, da se ureditev igral krije iz šolskega sklada, v kolikor bo na računu dovolj
sredstev.
Predsednico je zanimalo, kakšno je mnenje članov glede posredovanja prošenj podjetjem za donacije.
Večino članov je bilo mnenja, da je potrebno pridobiti sredstva na kak drug način, saj podjetja v teh
kriznih časih ne odgovarjajo na prošnje take vrste.
Predsednico je zanimalo ali članom ustreza, da se upravni odbor sestane isti dan, kot je seja sveta
staršev. Podan in sprejet je bil predlog, da se upravni odbor sestane eno uro pred sejo sveta staršev.

Seja je bila zaključena ob 20.10.

Zapisala:
Brigita Levstik

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada
Tanja Šubic

