
ZAPISNIK 2. SREČANJA UPRAVNIH ODBOROV 
ŠOLSKEGA IN DODATNEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 
Datum: 26. 2. 2019 
Trajanje: od 17.30 do 18.00 
Prisotni: Marjetka Čas, Alenka Fidler, Margareta Voglar, Mojca Čater. 
Upravičeno odsotna: Arina Ravnjak, Danijel Vuk. 
 
Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika upravnih odborov obeh skladov 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje (20. 11. 2019) 

3. Priprava in sprejem novih pravilnikov 

4. Razno  

K T. 1: 
Ga. Fidler najprej ugotovi, da smo kljub odsotnosti dveh predstavnikov skladov sklepčni. Izvedli 
smo volitve za predsednika in namestnika obeh skladov. 
 
Sklep 1: Soglasno je sprejeto, da postane predsednica upravnih odborov obeh skladov ga. 
Mojca Čater, namestnica pa ga. Marjana Štern.  
 
K T. 2: 
Na zapisnik ni pripomb. 
 
Sklep 2: Zapisnik seje z dne 20. 11. 2019 je soglasno sprejet.  
 
K T.3: 
Ga. Fidler je s pomočjo Šole za ravnatelje pripravila nekoliko posodobljena pravilnika obeh 
skladov. Še enkrat se jasno opredelita namena obeh skladov: 

Namen šolskega sklada je, da z zbranimi sredstvi omogoči:  
- izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega 

programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, 
- zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru obveznega vzgojno-izobraževalnega 

programa (nakup didaktičnih sredstev in pripomočkov), 
- nakup nadstandardne in sodobne opreme, 
- dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, 
- sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, 
- stroške tekmovanj (prevozi, kotizacije),  
- pomoč socialno šibkim učencem, 
- promocijo šole v javnosti in 
- podobno. 
 
Osnove in merila za dodeljevanje socialne pomoči iz šolskega sklada OŠ Gustava Šiliha Laporje 
se ne spremenijo, prav tako ne Vloga za dodelitev socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada. 
Potrebno je biti pozoren na omejitve pri pomoči družinam, ki so predpisane s strani države.  
 



Namen dodatnega sklada je sofinanciranje plačljivih dejavnosti, ki potekajo v okviru 
obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Poročilo o porabi sredstev se bo še naprej dvakrat letno objavilo na spletni strani šole. 
 
Sklep 3: Pravila šolskega sklada OŠ Gustava Šiliha Laporje, Pravila sklada za sofinanciranje 
obveznega programa OŠ Gustava Šiliha Laporje, Osnove in merila za dodeljevanje socialne 
pomoči iz šolskega sklada OŠ Gustava Šiliha Laporje in Vloga za dodelitev socialne pomoči iz 
sredstev šolskega sklada so soglasno sprejeti. Potrditi jih mora Svet zavoda, ki ima sejo         
27. 2. 2019.  
 
K T. 4: 
Ga. Voglar predstavi poročilo za porabo sredstev šolskega in dodatnega sklada za leto 2018.  
 
Sklep 4: Sredstva obeh skladov sta se porabljala v skladu z veljavnimi pravili in varčno. 
Poročilo bo ga. Fidler objavila na spletni strani šole.  
 
 
 
Zapisnik zapisala 
Alenka Fidler 

Predsednica šolskega in dodatnega 
sklada: Mojca Čater 

 


