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ZAPISNIK 23. SESTANKA UO ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, 20. 1. 2014 ob 17.00 uri, 
sestali na 23. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled finančnega stanja Šolskega sklada 
2. Obravnava prošenj staršev 
3. Razno 

 
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Mateja Kunšič, 
Andreja Thaler in šolska svetovalna delavka Alenka Robič. 
 
Ad 1.)  
 
Pregled finančnega stanja Šolskega sklada 
 
Ga. Mirica Lah je UO predstavila finančno stanje Šolskega sklada. Na dan 20. 1. 2014 
je na računu sklada 6.487,33 EUR. 
 
Na božično-novoletnem bazarju, ki je potekal 10. 12. 2013, v avli šole od 16. do 19. 
ure,  so na stojnicah učenci prodajali: voščilnice, piškote, okraske, novoletne 
aranžmaje, izdelke iz usnja in filca.., ki so jih izdelali učenci v  sodelovanju z učitelji in 
oddelki OPB. Ves čas prodajne razstave je bil prisoten tudi najmanj en član UO.  
Izdelke je bilo možno kupiti še na šolskem Novoletnem koncertu. 
 
S prodajo izdelkov je bilo zbranih 612,13 EUR. 
 
Iz šolskega sklada je bilo za nakup materiala, potrebnega za izdelavo prodajnih 
izdelkov, porabljenih 50 EUR.   
 
SKLEP: Določeni izdelki so bili zelo hitro prodani, posamezni izdelki pa so ostali 
neprodani v večjih količinah. UO bo na podlagi podatkov o prodanih količinah 
posameznih izdelkov, učiteljem lahko podal predloge za pripravo izdelkov za naslednji 
novoletni bazar.  
 
 
Ad 2.) Obravnava prošenj staršev 
 
Šolska svetovalna delavka ga. Alenka Robič je UO predložila 18 prošenj staršev (v 
prilogi zapisnika) za sofinanciranje šole v naravi in sicer za: 
 



enajst učencev 3. razredov 
sedem učencev 6. razredov 
 
Predviden strošek šole v naravi za 3. razred je 135 EUR in za 6. razred 100 EUR. 
 
SKLEP: Na podlagi prošenj staršev in podane utemeljitve šolske svetovalne delavke je 
UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada, zaradi socialno šibkega statusa družin, 
v celoti financira šola v naravi za: 
 

 pet učencev 3. razreda 
 pet učencev 6. razredov 

 
delno  - v višini 108 EUR oz. plačilo 4 obrokov šole v naravi se financira: 

 dvema učencema 3. razreda  
 
delno  - v višini 70 EUR oz. plačilo 2 obrokov šole v naravi se financira: 

 štirim učencem 3. razreda  
 

delno  - v  višini 50 EUR oz. 50% šole v naravi se financira: 

 dvema  učencema 6. razreda  
 
Skupno je na 23. sestanku UO za sofinanciranje šole v naravi odobril 1.771,00 EUR 
sredstev iz Šolskega sklada. 
 
SKLEP: UO je pooblastil šolsko svetovalno delavko za pripravo sklepov o odobritvi 
sofinanciranja ter obveščanje vlagateljev oz. prosilcev. 
 
 
Ad 3.) Razno 
 
Analiza podatkov o jesenski papirni akciji  
 

V papirni akciji je sodelovalo 407 učencev, kar predstavlja 68% udeležbo. V kar 10 
razredih pa je v papirni akciji sodelovalo manj kot 60% učencev. Izstopajo 7 razredi, 
kjer so vsi trije po udeležbi pod 60%. Preostalih sedem razredov z dokaj nizko 
udeležbo učencev najdemo od 2. do 8. razreda, tako da ni mogoče trditi, da 
posamezno starostno obdobje odstopa od udeležbe v akciji.    
 

 
SKLEP: UO bo s podatki o udeležbi seznanil razrednike vseh 10 razredov, kjer je bila 
udeležba pod 60% ter pripravil dodaten letak za učence teh razredov z namenom 
spodbujanja udeležbe v akciji. 
 
Subvencioniranje delovnih zvezkov socialno ogroženim učencem.  
 

Člani UO Šolskega sklada smo na 20. sestanku sprejeli sklep, da učenci, ki so imeli v 
prejšnjih letih zagotovljene brezplačne učbenike, a jih niso prevzeli, v naslednjem 
letu do njih niso upravičeni. 



Nadalje je UO na 21. sestanku sprejel sklep, da bodo starši za uveljavljanje 
subvencioniranih delovnih zvezkov in učbenikov, morali spomladi (predvidoma v 
začetku junija) 2014 na Šolski sklad podati vlogo za subvencijo.  
 
SKLEP: UO predlaga, da šolska svetovalna služba v mesecu maju učencem, ki bi bili 
upravičeni do subvencioniranja nakupa učbenikov, poleg položnice za šolske 
dejavnosti priloži obvestilo o postopku za pridobitve učbenikov (vloga in rok za 
oddajo vloge).  
Na podlagi prošenj staršev in mnenja strokovnih služb šole, bo Šolski sklad sprejel 
odločitev o pravici do subvencije. 
 
Sestanek se je zaključil ob 18:45 uri. 
        Predsednica: 
        Doris Globočnik 
 
Zapisala: Andreja Thaler 
 


