
 

 

 

 

 

 
 
Datum: 24. 11. 2016 
Številka: 900-1//2016-5 
    

  
 

ZAPISNIK  2.  seje upravnega odbora šolskega sklada v šol. letu 2016/17,  
ki je potekala dne 24. 11. 2016 

 
Prisotni: Tatjana Pivk, Cvetka Tratnik, Martin Kolenc, Nartnik Damjana, predsednica Renata Bajt 
Kovač in ravnateljica Karmen Vidmar. 
 
Opravičili odsotnost: Denis Božič 
Ostali odsotni: Srečko Gregorač 
 
Dnevni red:  
 

1. Poraba sredstev šolskega sklada v letu 2016  
2. Višina prispevek za šol leto 2016/17  
3. Razdelitev sredstev, ki niso namenjena subvencijam  
4. Razno 

 
 
V uvodu je predsednica UO šolskega sklada, gospa Renata Bajt Kovač, pozdravila vse prisotne in 
opozorila na nekaj formalnosti.  
Prva zadeva  se nanaša na številčenje zapisnikov. Tajnico šole bomo prosili, da pove, kako se številči 
zapisnike in, da se to uredi.   
 
Ravnateljica je poročala, da je so korespondenčno vsi člani UO  potrdili predlog za dodelitev dodatne 
subvencije. 
 
Napisati je potrebno  tudi zapisnike  in  sklepe, ko gre za korespondenčne seje. Zadnja takšna je bila 
odločanje o dodatni subvenciji. Kadar odgovori prispejo na tajništvo šole, naj zapisnike 
korespondenčnih sej zapiše tajnica. To se nanaša tudi na sklep – Potrditev finančnega poročila na 
osnovi korespondenčne seje - februar 2016.   
 
Ravnateljica je sporočila, da je zadnji zapisnik redne seje UO sklada pisal prejšnji ravnatelj in da 
obstaja samo v tiskani obliki. Zato ni bil objavljen na spletni strani šole.  
 
Ad1)  
Ravnateljica je prisotne seznanila s stanjem sredstev šolskem skladu. Predstavila je prihodke v 
koledarskem letu in dosedanjo porabo sredstev, ki so bila namenjena za subvencije. 
 
Nanizala je tudi želje za porabo ostalih sredstev:  
 



Rada bi uredila prijetne kotičke na šoli, da bi se dijaki med odmori družili in se prijetno počutili 
(fotelji, mize, vitrine s pokali in priznanji). V ta namen so stopili v stik z bivšo dijakinjo, študentko 
arhitekture, ki bo dijake vodila pri načrtovanju po njihovih zamislih.  
 
Poudarila je, da v 135. Členu ZOFI-ja ni opredeljeno, da se iz šolskega sklada dodeljujejo subvencije za 
socialno šibke. Nekatere šole imajo zato dva sklada in sicer šolski sklad, ki je namenjen nadstandardu 
(tako vsebinam kot opremi) in dobrodelnega, ki je namenjen subvencijam. 
 
V nadaljevanju smo se pogovarjali o pravilih delovanja sklada. Govorili smo o procentu sredstev, ki se 
lahko porabi za subvencije in o lestvici, po kateri se subvencije dodeljujejo. V zvezi s tem je UO sprejel 
dva sklepa: 
 

1. Lestvica za dodeljevanje subvencij, ki jo je UO šolskega sklada sprejel februarja 2015,  se 
potrdi tudi v naprej:  

 

% povprečne plače RS na člana družine % dodeljene subvencije glede na celoten 
strošek dejavnosti 

0,0%   do  15,0% 50% 

15,1%   do  27,0% 40% 

27,1%  do  40,0% 30% 

40,1%  do  53,0% 20% 

 
2. Višina sredstev, namenjena subvencijam je do 49% sredstev, zbranih v prejšnjem šolskem 

letu.   
- V okviru teh sredstev se, izjemoma, na osnovi prošnje in  ob utemeljenih razlogih,   (po sklepu 
komisije v sestavi razrednik, ravnatelj, svetovalna služba) podeli subvencijo tudi dijakom, ki so 
prošnjo oddali prepozno. 
- V primeru izjemnih okoliščin, lahko komisija (razrednik, ravnatelj, svetovalna služba) odloči in 
podeli subvencijo, ki je za 10% višja od tiste, ki je določena s tabelo.  
- O večjih izjemah (podelitev maksimalne subvencije- 50%  ne glede na tabelo) odloča UO na 
podlagi korespondenčne seje.  

 
 
Ad2)  
 
Priporočena višina sredstev za prvi obrok je 22 Evrov. Starše se z dopisom obvesti, da lahko 
prispevajo tudi več ali manj, glede na njihove zmožnosti. Ravnateljica je napisala  prijazen  in 
argumentiran motivacijski  dopis staršem, v katerem jih poziva, da prispevajo v sklad. 
 
Vsem staršem se ob položnici pošlje tudi poziv, da skladu namenijo del dohodnine in, da po svojim 
močeh pomagajo iskati donacije (donatorje) 
 
V zvezi z obveščanjem je ravnateljica povedala, da se izgrajuje baza elektronskih naslovov – Klub 
prijateljev Gimnazije Jurija Vege Idrija. Obveščali jih bomo o dogajanju na šoli in jih tudi prosili za 
donacije šoli v podporo nadstandardnemu programu.  
 
Ravnateljica pričakuje, da se bo kar nekaj sredstev v sklad nabralo tudi v decembru, ko bo šola imela 
na razpolago električni BMW avtomobil, ki ga bo šola dajala na preizkušnjo, uporabniki pa bodo v 
zameno lahko prispevali v šolski sklad.  
 
Ad3) 



Dve mladi raziskovalki bosta to šolsko leto sodelovali na YRONS-u v Dubaju, kar je povezano s 
precejšnjimi stroški. UO se strinja, da se krije del stroškov iz sredstev za nadstandardne dejavnosti.  
 
Istočasno je UO sprejel tudi naslednji sklep: 
 
Sredstva iz šolskega sklada, ki niso podeljena za subvencije, se  razdelijo v razmerju: 

- 50 % za kritje nadstandardnih dejavnosti in  
- 50% za opremo (vitrine, klopce). 

 
Ad 4)  
 
Sklep: Takoj se začne organizirati bazo podatkov Kluba prijateljev GJV.   
Predsednica sklada, ga Renata Bajt Kovač, je ponudila, da svoje bivše sošolce takoj obvesti o 
dogajanju in jih pozove k donacijam v sklad.  
 
Seja se je pričela ob 17. in zaključila ob 19. uri.  
 
Predsednica se je zahvalila za udeležbo in predlagala, da se  naslednja redna seja skliče 16. februarja 
2017.  
 
 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica UO šolskega sklada 
Cveta Tratnik       Renata Bajt Kovač 


