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ZAPISNIK SESTANKA  ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

ŠOLSKO LETO: 2020/21 

DATUM:  20. 12.  2021 

ČAS SEJE: 18.00 – 19.20 

PRISOTNI: Anja Zima, Nejc Davidović, Andreja Janečko Goličič, ravnateljica Lucija 
Rakovec, Luka Meglič in Katja Bokal, Boštjan Kerbev. 

Sestanek seje je potekal preko videokonference ZOOM. 

 

DNEVNI RED: 
1. točka - imenovanje članov – predsednika in namestnika predsednika 
2. točka - sklep o ustanovitvi 
3. točka - pravilnik 
4. točka - razno 

 

Točka1 

Prejšnja predsednica Anja Zima pove, da odstopa od predsedovanja upravnega odbora šolskega 
sklada. Predstavi nove člane odbora ŠS - dva nova predstavnika zavoda, ki ju je predlagal svet 
zavoda in tudi potrdil, in pozdravi oz. omeni predstavnike staršev, ki ostajajo v isti zasedbi. 

Soglasno imenujemo novega predsednika šolskega sklada, Nejca Davidovića, ki s to sejo 
prevzema vse dolžnosti in pravice za to funkcijo. Po besedah ravnateljice Lucije Rakovec je 
predsednika že potrdil svet zavoda in svet staršev. Nova člana upravnega odbora ŠS z letošnjim 
šolskim letom sta Nejc Davidović in Katja Bokal. 

Določimo tudi namestnico predsednika. Za novo funkcijo se javi Andreja Janečko Goličič, s 
čimer se vsi prisotni strinjamo.  

 



Točka 2 

Sklep o ustanovitvi: ravnateljica pove, da je prišlo do spremembe v delovanju ŠS. Glavna 
sprememba je ta, da se bodo v prihodnje šolski skladi lahko financirali z 0,3% dohodnine. 
Spremembo definira tudi pravilnik o delovanju ZOFI-ja, in sicer 135. člen, ki govori o 
delovanju ŠS.  

Ravnateljica pove, da bo v primeru uspešno izvedene korespondenčne seje in strinjanja 
predsednika o spremembi, sklep o ustanovitvi postal veljaven in bo že naslednji dan, 21.12., 
objavljen na šolski oglasni deski. Pove, da je bil sklep o ustanovitvi pravno-formalno oblikovan 
s pomočjo pravnikov, tako da lahko šola pridobi možnost financiranja z 0,3% v šolski sklad.   

 

Točka 3 

Besedo prevzame novo izvoljeni predsednik, Nejc Davidović. Pove, da je pravilnik sestavljen 
s pravno pomočjo in da ga bomo po členih tudi pregledali.  

G. Luka Meglič (predstavnik staršev za ŠS), pri 3. členu poda mnenje, naj se časovno opredeli 
čas za potek mandata članov, da lahko odpravni odbor ustrezno pripravi in imenuje nove člane 
(v prilogi). Ravnateljica ga dopolni in pove, naj se rok trajanja popravi na trajanje najkasneje 
14 dni. Dodaten predlog ima Nejc Davidović, ki predlaga, da bi sejo odbora imel pravico 
sklicati tudi ravnatelj. S tem se vsi prisotni strinjamo. Popravek se vnese v besedilo pravilnika.  

G. Meglič svetuje, naj se 6. člen dopolni, in sicer, da se seje lahko sklicuje v živo ali preko 
videokonferenčne povezave. Pri 7. členu tudi preuredimo vrstni red besedila, prav tako na 
mnenje g. Megliča. 

Po predlogu ravnateljice v 9. člen dodamo možnost glasovanja z e-glasovnicami, v 13. člen pa 
dodamo, da lahko na korespondenčni seji člani upravnega odbora šolskega sklada glasujejo tudi 
preko elektronske pošte. Rok za odločitev ne sme biti krajši od dveh dni, opustimo pa besedo 
»delavnih«.  

Dopolnimo 15. člen, v zvezi z namenom in pridobivanjem finančnih sredstev, kar je vsebinsko 
natančneje opredeljeno v 4. in 5. členu sklepa o ustanovitvi šolskega sklada (k 1. alineji tega 
člena). 

Ravnateljica pove, da je staršem in njihovim otrokom, ki jim pripada 1. dohodkovni razred,  
avtomatsko dodeljena pravica subvencije za malico (so avtomatsko oproščeni plačevanja 
stroškov malice v šoli). 

V 16. členu bo morda potrebna nadaljnja sprememba člena glede upravičencev do kritja 
stroškov. Strokovno bo v tem členu potrebna vsebinska preučitev s strani pravnika. Je hkrati 
tudi najbolj kompleksno strukturiran člen pravilnika.  

Ravnateljica pove o prenovi šolske spletne strani, kjer bodo po novem sproti objavljeni vsa 
obvestila o dodelitvi finančnih sredstev iz ŠS. Poročilo o dodelitvi finančnih sredstev iz ŠS se 
bo vključilo tudi v poročilo šole, ki je objavljeno na šolski spletni strani.  

Po mnenju g. Megliča v 19. členu primerno skrajšamo besedilo, letnico v glavi dokumenta pa 
izbrišemo.  



Točka 5 

Pod točko razno ravnateljica pove, da je na letošnjem novoletnem bazarju šola uspešno izpeljala  
prodajo izdelkov (prostovoljni prispevki) in voščilnic na šoli in na tržnici v mestu. Aktivnost 
prodaje še teče v zbornici šole. V ŠS-du je trenutno okoli 1.100 € finančnih sredstev, po 
končanem bazarju in drugih aktivnostih bo ob koncu leta najverjetneje okoli 1.300-1.400 € 
dodatnih finančnih sredstev. Za tako omejeno trenutno situacijo glede možnosti prodaje in 
ostalih aktivnosti, lahko rečemo, da je bila šola zelo uspešna. Zahvala gre seveda njenim 
učencem ter zaposlenim. Zelo pomembno je, da starše spomnimo na pomen ŠS in ponudimo 
možnost, da darujejo vanj. 

Predsednik Nejc omeni, da bo naslednja seja meseca januarja – glede načrta porabe sredstev in 
načrtov v prihodnje, trenutnega izkupička in želje zaposlenih/učencev.  

G. Meglič zastavi vprašanje glede lanskoletnih prošenj ŠS za odobritev finančnih sredstev, 
zdelo se mu je, da košarkaške žoge ne sodijo med prošnje za šolski sklad – nakup omenjenih 
žog po besedah ravnateljice sodi med osnovne učne pripomočke na šoli.  

Ravnateljica tudi omeni trenutno željo učencev, ki bi radi imeli za namen počitka udobne sedeže 
v avli. G. Meglič pa omeni, da naj se oblikuje procentualni način možnosti nabave za določena 
sredstva. 

Namestnica predsednika pove, da so bile dosedanje prošnje o odobritvi finančnih sredstev v 
večini primerov odobrene pozitivno, nekatere pod določenimi pogoji, a da je potrebno ločevati 
med prošnjami za financiranje osnovnih sredstev (žoge, zemljevidi …) ter  nadstandardno 
opremo ali financiranjem malic ali obšolskih dejavnosti. Namen šolskega sklada je, da prispeva 
k nadstandardnemu napredku šole in da zagotovi ustrezno finančno pomoč našim učencem, 
katerih starši so v finančni stiski. Ostale prošnje bodo zavrnjene. 

 Pove tudi, da je bilo do sedaj finančnih sredstev v skladu vedno več, kot je bilo potreb.   

 

 

Zapisala: Katja Bokal                                                             Ravnateljica mag. Lucija Rakovec 

 


