
       

 

Štev.: 900-3/2020/2 

Datum: 11.02. 2020 

 

ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

Seja je potekala 06. 02. 2020 od 16.00 do 17.00 v pisarni ravnateljice. 

 

Prisotni člani UO: Božič Denis, Kržišnik Kristina, predsednica UO, Hiti Carli Veronika , Alič Boštjan, Pivk 

Tatjana, Gregorač Srečko, svetovalna delavka Tušar Tita in ravnateljica Karmen Vidmar 

Opravičili odsotnost: / 

Ostali prisotni: / 

 

Dnevni red: 

1. Poročilo o porabi sredstev šolskega sklada v letu 2019. 

2. Načrt porabe sredstev za leto 2019. 

3. Razno. 

 

Ad 1.)  

Ravnateljica je podala poročilo o stanju šolskega sklada v letu 2019. V skladu s Pravili šolskega sklada 

GJV Idrija je za subvencije dijakom namenjeno 49 % od sredstev Šolskega sklada. Pojasnila je, da je 

težava pri določanju vsote za namen subvencij, saj nikoli ne vemo koliko sredstev se bo v 

koledarskem letu v šolskem skladu nabralo, razpis za subvencije pa je vsako leto junija in septembra.  

Skupno je bilo v letu 2019 zbrano 9519,44 EUR, od tega je bilo 2600 EUR donacije Rotary kluba Idrija 

za namen dela z nadarjenimi dijaki.  110 EUR so pripevali maturanti GJV, 842,22 EUR je bilo sredstev 

iz Sklada 05 (dohodnina), 5967,22 EUR pa je bilo zbrano s prostovoljnimi prispevki staršev. 

Ker je bilo 2600 EUR donirano za delo z nadarjenimi dijaki, je bil ta del iz skupne vsote zbranih 

sredstev izločen, tako je za subvencije znašal znesek 49% od 7419,44 EUR ali  3635,53 EUR. Zaradi 

stanja razpoložljivih sredstev so bile podeljene subvencije znižane za 5 %. Skupno je bilo za subvencije 



namenjeno 3585,48 EUR. Ostala sredstva v skupni višini 6260,66 EUR so bila namenjena za prevoze 

dijakov na različna tekmovanja, prijavnine, nagradni izlet, srečanje Yrons, delovanje MGŠ, tiskanje 

šolskega časopisa. Del razpoložljivih sredstev je bil namenjen dokupu šolskih omaric na lokaciji 

poklicne šole.  

Sklep 1:Poročilo je bilo s strani članov UO sprejeto.  

Sklep 2: Člani UO so se soglasno strinjali s predlogom, da za odmero sredstev izhajamo iz sredstev, ki 

so se v Šolskem skladu zbrala v preteklem koledarskem letu. 

Ad 2.) 

Ravnateljica je povedala, da je načrtovan približno podoben obseg porabe sredstev v letu 2020. 

Prisotni so podajali predloge in vprašanja za kaj vse se lahko porabijo sredstva. Podan je bil predlog, 

da bi v primeru nakupa opreme, poskušali dobiti namenska sredstva iz drugih virov (donacije s strani 

podjetij). V primeru preseganja načrtovanega okvirja porabe, se bo ravnateljica posvetovala s člani 

UO korespondenčno ali pa s sklicem nove seje. 

Sklep 1:  UO se je strinjal s predlogom višine porabe. 

 

Zapisala:                                                                                                                                   Predsednik UO, 

Tita Tušar                                                                                                                                 Denis Božič                                                                                                                                                                   

 

 


