
Z A P I S N I K 
 

4. sestanka UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA, dne 3. 12. 2015, ob 7. uri 
v ZBORNICI VRTCA. 
 
PRISOTNI: Maja Ziherl, Anna Marie Valentar, Irena Maver, Martina Trontelj Petrič, Zlata Erpič 
– računovodja, ravnateljica Zvonimira Kostrevc, zapisnikar Mojca Kalčič Brinovec 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Milena Hvastija, Dušanka Rupar 
 
Sejo je vodila predsednica UOŠS Maja Ziherl. 
 

DNEVNI RED: 
1. Finančno poročilo za preteklo šolsko leto 
2. Program dela in finančni plan za šolsko leto 2015/2016 
3. Predlogi in pobude 

 
 
K točki 1 
Predsednica je predala besedo računovodkinji, ki je predstavila Poročilo o sredstvih šolskega 
sklada za šolsko leto 2014/15 (priloga). 

Sklep: 
Vsi prisotni so potrdili Poročilo o sredstvih šolskega sklada za leto 2014/15.  
 
K točki 2 
Predsednica Maja Ziherl je predstavila Predlog finančnega načrta šolskega sklada za šolsko leto 
2015/2016 (priloga). 
Izpostavila je naslednje načrtovane odhodke: 

 splošne subvencije za učence, ki se bodo udeležili ŠVN (višina subvencij za vrtec in 1. 
razred je 10,00 €, za 3. razred 15,00 €,  za tiste učence 5. razreda, ki ne prejmejo 
subvencije od MIZŠ, 7,50 € in za 6. razred 20,00 €), 

 dodatne subvencije za ŠVN v višini 2.000,00 €, 

 sredstva za nadarjene:za tabor nadarjenih za 3 do 4 učence 9. razreda – 45,00 € za 
učenca in stroški za izvedbo delavnic med šolskim letom do vsote 500,00 € 

 denarna pomoč za nakup delovnih zvezkov ob koncu šolskega leta za naslednje šolsko 
leto v višini 1.000,00€ 

 sofinanciranje vstopnine za predstavo za otroke vrtca (do 200,00 €), 

 sofinanciranje vstopnine za predstavo v šoli (do 500,00 €), 

 za nakup didaktične opreme za izboljšanje pogojev dela v vrtcu in šoli  – 1.500,00 €, 

 nagrade razredom za največ zbranega papirja 5x100,00 €(1 x RS, 1 x PS, 1 x 9. razred, 
1 x Trebelno – za kritje prevoza v Mokronog), 

 sofinanciranje programa prometne varnosti – Jumicar, do 250,00 € 

 za delno kritje materialnih stroškov prazničnega sejma konec novembra 2015, 500,00 
€  

 
 



 
Sklep: 
Predlog finančnega načrta za šolsko leto 2015/16 se potrdi s popravki, in sicer: 

 splošna subvencija za 5. razred se zmanjša (iz 15,00 € na 7,50 €),  

 poveča se splošna subvencija v 6. razredu (iz 15,00 € na 20,00 €), 

 za tabor nadarjenih učencev se prispeva 45,00 € po učencu ter 500,00 € za kritje 
stroškov delavnic, 

 za delno kritje materialnih stroškov prazničnega sejma 500,00 €. 
 

K točki 3 
Martina Trontelj Petrič je povzela nekaj predlogov, ki so jih predlagali učenci na šolski 
skupnosti, za kaj bi oni porabili del sredstev iz šolskega sklada: 

 strokovna ekskurzija v Celovec, 

 adrenalinski park, 

 obisk skupine ali katere druge znane osebnosti na šoli . 
 

Ravnateljica je zaključila, da bomo dodatne predloge reševali sproti glede na pobude učencev 
ter finančnih prihodkov v šolski sklad. 
Že pred časom je Hiša eksperimentov šoli ponudila organizacijo dne dejavnosti, ki bi ga 
financirala lokalna podjetja. Takrat se je zbralo premalo sredstev (400,00 €), da bi to lahko 
izpeljali. Zbrati bi morali vsaj 2.000,00 €. Članica UO je predlagala, da bi lahko nekaj sredstev 
prispevali tudi učenci sami (do 6,00 €). 
 
Člani so bili soglasni, da naj se oblikuje Prošnja za donacijo v šolski sklad, ki naj se razpošlje 
podjetnikom v občini.   
 
Glede na to, da ni bilo več vprašanj, pobud ali predlogov, je predsednica zaključila sestanek.  
 
Sestanek je bil zaključena ob 8.15.   
 
 
        Zapisala:             Predsednica UOŠS 
Mojca Kalčič Brinovec                                  Maja Ziherl 
 

 
 
 
 


