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ZAPISNIK 

 

 

seje upravnega odbora šolskega sklada, 

 

ki je bila v ponedeljek, 8. 9. 2014, ob 18.00 v zbornici šole . 

 

 

Prisotni:Gosar, Meglič, Dovžan, Remškar, Čadež 

Opravičeno odsotni: Dejak, Stanojev 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled dela šol. sklada v šolskem letu 2013/2014 

2. Priprava plana dela za tekoče šolsko leto 

3. Sprejetje  kriterijev za dodelitev sredstev iz šolskega sklada socialno šibkim učencem 

4. Pobude, vprašanja 

 

 

 

AD 1) 

 

Ga. računovodkinja Vesna Gosar je pripravila obračun za šolski sklad 2013/2014 oz. tudi za 

celo koledarsko leto 2013. 

Na obračun (prihodke in odhodke) ni bilo pripomb. 

Iz obračuna sledi, da je bilo največ prihodkov v sklad iz zbiralne akcije papirja, sledijo 

prispevki staršev in sredstva iz donacij. 

Ostanek prihodkov na dan 31.8.2014 je 729,36 evrov. 

 

 

Sredstva so se porabila, kot je bilo planirano v načrtu prejšnjega leta.  

Največ sredstev se je namenilo prevozom učencev na tekmovanja, spremstvu učiteljev, 

kotizacijam. 

Nekaj sredstev smo namenili socialno šibkim učencem za udeležbo na taborih. 

 

Obračun je bil natančno predstavljen na sestanku.  
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AD 2) 

 

 

Finančni in vsebinski plan za šolsko leto 2014/2015 

 

Plan je okviren glede na prihodke in odhodke prejšnjih let. 

 

1. PRIHODKI 

 

a.  prispevki staršev – 2000 € 

b.  zbiralna akcija papirja – 2500 € 

c.  ostalo (donacije) – 500 € 

d.  ostanek prihodkov iz preteklega šol. l. – 729 € 

 

 

2. ODHODKI 

 

a.  tekmovanja (prevozi, spremstva, kotizacije, malice) – 4000 € 

b. denarna pomoč učencem, ki jo potrebujejo (tabori, dejavnosti) – 1000 € 

c. nerazporejena sredstva (po potrebi) – 729 € 

 

    

 

 

AD 3) 

 

Glede na pretekle vloge, se nekoliko spremenijo kriteriji za dodelitev pomoči. Za najnižje 

dohodke se poviša procent pomoči. 

Če iz odločbe za uveljavitev otroškega dodatka izhaja, da mesečni dohodek na družinskega 

člana predstavlja: 

 

- pod 10% plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji v letu 2013, se financira 100% 

cene tabora po predračunu, 

- 11% - 20% plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji v letu 2013, se financira 70% 

cene tabora po predračunu, 

- 21% - 30% plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji v letu 2013, se financira 60% 

cene tabora po predračunu, 

- 31% - 40% plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji v letu 2013, se financira 40% 

cene tabora po predračunu, 

-  41%  - 50 % plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji v letu 2012, se financira 20% 

cene tabora po predračunu, 

- nad 50% niso več upravičeni do pomoči iz sklada. 
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AD 4) 

 

 

Sklepi: 

 

1. V šolskem letu 2014/2015 se bodo sredstva iz šolskega sklada namenila za prevoze na 

tekmovanja, kotizacije in tudi za pomoč socialno šibkim učencem za subvencioniranje 

taborov, dnevov dejavnosti, poravnavo dela neporavnanih obveznosti.  

 

2. Starše se seznani z možnostjo in postopkom pridobivanja sredstev iz Šolskega sklada na  

    prvem roditeljskem sestanku v septembru. 

 

3. Starši izpolnijo vlogo za dodelitev sredstev iz ŠS in kot dokazilo priložijo fotokopijo  

    Odločbe centra za socialno delo o pravici do otroškega dodatka. 

 

4. Kriterije za dodelitev sredstev se bo določilo glede na število prejetih vlog. Upravni odbor  

     individualno obravnava prošnje in odloča o višini dodeljene finančne pomoči v         

     sodelovanju s svetovalno službo. 

    S 1.9 2014 začnejo veljati novi kriteriji za dodelitev pomoči. 

 

5.  Finančno pomoč sklad dodeljuje do višine načrtovanih sredstev. 

 

6. Člani so pri dodelitvi pomoči posameznim otrokom dolžni spoštovati določbe Zakona o     

     varstvu osebnih podatkov. 

 

      

 

 

Sklep: 

Člani ŠS bomo glede pripomb, dodatnih informacij in obvestil komunicirali po elektronski 

pošti.  

 

Iz sklada se poravnajo zapadle obveznosti učenki, ki je že zapustila šolo (194,03 €). 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.30 

 

 

Križe, 14. 9. 2014 

 

Zapisala 

Helena Dejak 
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