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ZAPISNIK 29. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 14.04. 2015 sestali na 29. 

sestanku  in obravnavali naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

2. Seznanitev z vsebino seminarja za člane Šolskih skladov Zgornje Gorenjske 

3. Predlogi za spremembe Pravilnika o delovanju Šolskega sklada in njegovem 

financiranju 

4. Razno 

 

Prisotni:  Irena Dolar, Anita Kosem, Jasmina Kujačič, Mane Mlakar, Elida Maličbegovič in 

Nives Regeis  

Opravičeno odsotna: Irena Reškovac  

 

 

Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Vsi prisotni člani ŠS smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in ga v celoti potrdili. 

 

SKLEP: Vsi člani smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in se z njim 

strinjamo. 

 

 

 

Ad 2.) Seznanitev z vsebino seminarja za člane Šolskih skladov zgornje Gorenjske 

 

Predsednik ŠS Mlakar Mane in podpredsednica ga. Anita Kosem sta nam predstavila vsebine 

seminarja za člane Šolskih skladov Zgornje Gorenjske. Ob tem smo oblikovali nekaj 

predlogov, kako in na kakšen način še dodatno pridobiti sredstva za ŠS: 

 

- donacije podjetij, ki oskrbujejo šolo s hrano, pisarniškim materialom, čistilnimi 

sredstvi ipd. V tem kontekstu so bile mišljene predvsem mesečne akcije različnih 

artiklov, ki jih uporablja šolska kuhinja pri pripravi obrokov za otroke; določeni 

dodatni popusti za pisarniški in tudi drugi material, ki ga uporablja šola pri svojem 

delovanju. 

- humanitarna akcija šole, kjer bi se recimo lahko pomerili otroci skupaj s starši v 

trojkah pri različnih športih: košarka, nogomet, rokomet, odbojka,… Za sodelovanje bi 

se plačala simbolna kotizacija in s tem bi pridobili sredstva za ŠS. 

- Fundacija 0.5: ob pomoči šole organizirati in predlagati staršem, da bi 0.5% 

dohodnine namenili Šolskemu skladu 

- do konca septembra na novo poslati prošnje podjetjem za donacije, saj se socialno 

stanje učencev iz meseca v mesec slabša in je narasla potreba za sredstva za socialne 

transferje (prehrana, delovni zvezki, šole v naravi,…) 



- učenci od 7. do 9. razreda naj na vsaka tri leta pišejo esej na temo: Kako dodatno 

pridobiti sredstva za Šolski sklad. Najboljših pet predlogov, če bi bili seveda uporabni, 

bi Šolski sklad tudi nagradil, saj bi jih tudi uporabil pri svojem delovanju. Mladi imajo 

velik potencial in neverjetne zamisli. 

 

SKLEP: Člani smo se seznanili s predlogi za dodatno pridobivanje sredstev za ŠS: 

donacije podjetji v obliki različnih akcij, ki oskrbujejo šolo; humanitarne akcije; 

fundacija 0.5 dohodnine; nove prošnje podjetjem v občini za donacije in eseji učencev na 

temo pridobivanja sredstev za ŠS 

 

 

 

Ad 3.) Predlogi za spremembe Pravilnika o delovanju Šolskega sklada in njegovem 

financiranju 

 

Člani ŠS smo zaradi vse večje socialne stiske otrok sprejeli naslednje sklepe in predloge za 

spremembo internega Pravilnika o delovanju Šolskega sklada: 

 

- procent za socialne transferje se na letni ravni poveča iz 10% na 30% ; 

- nujno in obvezno je stalno članstvo šolske socialne delavke, ker ostali člani sedaj 

nismo bili sproti obveščeni o vzrokih za spremembe pri socialnih transferjih. Tu gre 

predvsem za subvencioniranje šolske prehrane. Zato je prisotnost socialne delavke na 

vseh sestankih nujna, da smo z zadevami ostali člani ažurno in sproti obveščeni in jih 

lahko odobrimo; 

- mandat članom ŠS naj se podaljša na 4 leta, saj se le tako lahko dela kvalitetno in bolj 

transparentno. Novi člani nekaj časa potrebujejo, da se uvedejo v samo delo, v drugem 

letu pa že zaključujejo, čeprav bi lahko še marsikaj postorili. Če je mandat štiriletni, so 

tudi bolj vidni rezultati članov. 

 

SKLEP: Člani smo soglasno sprejeli predloge za spremembo Pravilnika o delovanju ŠS 

in njegovem financiranju in sicer: procent namenjen za socialne transferje se zvišuje na 

30%; obvezno stalno članstvo socialne delavke šole; podaljšanje mandata članom ŠS. 

 

 

 

Ad 4.) Razno 

 

Člani ŠS smo se seznanili s stanjem na računu ŠS z dne3.3. 2015 in sicer: 

 

ostanek sredstev iz leta 2014                        8.804,14 

nakazila staršev do 2.3.2015                        1.381,50 

skupaj prihodki                                           10.185,64 

 

regresirana prehrana v letu 2015                     505,10 

kamera za biologijo                                         846,68 

skupaj odhodki v letu 2015                          1.351,78 

 

 

Stanje na računu dne 3.3. 2015                    8.833,86 

 



                                                                                Sestanek vodil: MANE MLAKAR 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: NIVES REGEIS 

 

 


