
Osnovna šola Venclja Perka 
Ljubljanska 58a 
1230 Domžale 
 
SVET STARŠEV 
 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2019/20 

 
Redna seja Sveta staršev je bila v ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 18. uri v učilnici 
104/1. 
 
Sejo je sklicala in uvodoma vodila ravnateljica šole Petra Korošec. V nadaljevanju je 
vodenje seje prevzel novoizvoljeni predsednik Sveta staršev Aleš Božnik. 
 
Na sejo so bili vabljeni: vsi predstavniki oddelkov, ravnateljica Petra Korošec, pomočnica 
ravnateljice Karlina Strehar, svetovalni delavki Nataša Fabjančič in Maša Mlinarič, predsednica 
UOŠS Bojana Vodnjov in Romana Ana Dolenc ki nadomešča organizatorko šolske prehrane. 
 
Podpisna lista prisotnosti je priložena arhiviranemu zapisniku (Priloga 1) 
 
Svet staršev je sklepčen: prisotnih 22 predstavnikov in 2 namestnika od skupno 27 
predstavnikov oddelkov 
 
Predlagani dnevni red: 

1) Konstituiranje Sveta staršev: 
− izvolitev predsednika/predsednice Sveta staršev 
− izvolitev namestnika Sveta staršev 
− seznanitev s pristojnostmi Sveta staršev, vodenje zapisnikov 
2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (z dne 29. 5. 2019) 
3) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 
4) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 
5) Poročilo o delovanju Sveta staršev v preteklem šolskem letu (g. Božnik) 
6) Poročilo o delovanju šolskega sklada, letni plan dela (predstavnik UO šolskega sklada ) 
7) Soglasje Sveta staršev  k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2019/20 (vse 

kar starši financirajo) 
8) Vprašanja, pobude staršev  
9) Razno 

 
Zapisnikar za to sejo je mag. Patricija Verbole, predstavnica 7. c. 

 
Ad 1) Konstituiranje Sveta staršev 

 
Ravnateljica je prisotne seznanila s 66. členom ZOFVI,  ki opredeljuje Svet staršev, 
njegovo sestavo in naloge. Ob tem je predstavnike tudi obvestila, da je zaradi zakonodaje 
o varovanju osebnih podatkov potrebno pridobiti soglasje posameznika za objavo 
njegovega imena in priimka na spletu in prisotnim razdelila obrazce za podajanje le-tega.  
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Nadalje je ravnateljica predlagala, da so glasovanja na tokratni seji Sveta staršev javna, 
dokler Svet staršev ne odloči drugače. Vsi prisotni so se s predlogom strinjali. 

Za predsednika Sveta staršev so prisotni predlagali dosedanjega predsednika sveta 
staršev Aleša Božnika, predstavnika 8.b. Za njegovo namestnico pa Danijelo Kokalj 
Švarc, predstavnico 5. b. Oba sta se s kandidaturama strinjala. Svet staršev je glasoval z 
dvigom rok, 21 predstavnikov je glasovalo ZA, 1 je bil vzdržan. 

SKLEP 1/1: Svet staršev je za svojega predsednika z 21 glasovi izvolil Aleša 
Božnika, za namestnico pa Danijelo Kokalj Švarc.   
 
V nadaljevanju je ravnateljica predala vodenje seje novoizvoljenem predsedniku Sveta 
staršev. 

Ob prevzemu vodenja seje predsednik opozori prisotne predstavnike razredov, da je 
Poslovnik Sveta staršev objavljen na spletni strani šole. Pove tudi, da po trenutni razlagi 
predmetnih zakonov, predpisov in pravilnikov, namestniki predstavnikov oddelkov 
nimajo glasovalne pravice, zato prosi, da v nadaljevanju glasujejo samo predstavniki. 
Dodal je, da je za ureditev tega vprašanja zaprošena občina, ki pa do spremembe pravnih 
podlag tudi sama ne predvideva nobenega sprememb na tem področju.  

Odprla se je razprava tudi o morebitnem kršenju predmetne zakonodaje pri pošiljanju 
elektronskih sporočil, povezanih z delom sveta, na naslove predstavnikov. Za zagotovitev 
upoštevanja zakonodaje bodo na prihodnji seji predstavniki dobili v podpis obrazec za 
strinjanje.   

 

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (z dne 29. 5. 2019)  
 
Na zapisnik 3. redne seje 2018/19 ni bilo pripomb.  Predsednik je povedal, da so na 
prejšnji seji imenovali tudi nov UO Šolskega sklada za prihodnji dve leti, v katerem so kot 
predstavniki Sveta staršev Mihaela Somrak, Peter Seljak, Ben Belak in Sonja Sotler.  

ZA potrditev zapisnika je  glasovalo, 20 predstavnikov staršev, 2 sta se vzdržala.  

SKLEP 1/2: Svet staršev je potrdil zapisnik prejšnje seje z 20 glasovi ZA.   
 
 

 
Ad 3) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19  

Ravnateljica je podala  kratek povzetek najpomembnejših točk iz poročila o realizaciji 
letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19. Dokument je objavljen na internetni 
povezavi   https://www.os-
vperka.si/upload/files/1.%20KON%C4%8CNO%20PORO%C4%8CILO%20O%20REALIZACIJI%20
LDN%202018-19.pdf .  
 
Predstavnica 7. c razreda je predlagala, da se v poročila o realizaciji letnega načrta vključi 
več podatkov o dosežkih učencev na tekmovanjih iz znanj, šolskih športnih dosežkov, 
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nagrad prejetih na raznih natečajih in v okviru projektov, pri katerih učenci sodelujejo 
kot predstavniki šole oz. pod okriljem šole.    
 
SKLEP 1/3: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2018/19. 

 
 

Ad 4) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19  
 

Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20, ki je objavljen na 
internetni povezavi  https://www.os-vperka.si/upload/files/1.%20LDN%202019-20.pdf . 

V razpravi ob predstavitvi načrta je bilo govora:  
- o novih projektih na šoli (npr. Vodni detektiv, Bodi dober, bodi kul);  
- prijavi šole za zaposlitev prek javnih del za prihodnje leto, letos prijava ni bila 

uspešna;  
- cena prehrane ostaja nespremenjena glede na lansko leto;  
- šola septembra 2020 praznuje 40 let delovanja v sedanji šolski stavbi in priprave na 

to obletnico bodo potekale že v letošnjem šolskem letu;  
- novost na področju zagotavljanja varnosti je odstranitev železne ograje na igrišču in 

namestitev mrežne ograje pred vhodom v predmetno stopnjo. Vstop v šolo je po 8:30 
možen le na vhodu za razredno stopnjo. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je 
zamreženi prostor v primeru evakuacije dovolj velik za vse učence, ali je dvoje vrat v 
ograji dovolj in ali so zaklenjena. Ravnateljica je pojasnila, da so vrata mrežne ograje 
dopoldan odklenjena;  

- izraženo je bilo presenečenje, da toliko učencev 4. in 5. razreda obiskuje OPB. 
Ravnateljica in namestnica sta ob tem dejali, da se veliko učencev 5. razredov že 
izpisuje, kar pa povzroča težave pri organizaciji, združevanje oddelkov in lahko 
pomeni tudi izgubo zaposlitve za sodelavce v OPB. Predstavniki staršev so v izogib  
temu predlagali vodstvu šole, naj se konec leta ne spodbuja oz. naproša staršev k 
vpisu otrok v OPB na naslednje leto, temveč se jih pozove k tehtnemu premisleku, ali 
bodo varstvo potrebovali ali ne;  

- predstavniki staršev so pohvalili projekt tutorstva oz. mentorstva učencev 7. 
razredov učencem 1. razredov;  

- na vprašanje predstavnikov staršev, zakaj se na šoli ne izvaja več MEPI (Mednarodno 
priznanje za mlade) program, je psihologinja pojasnila, da je program za 
osnovnošolce prezahteven v delu samostojnega dvodnevnega 30km dolgega pohoda, 
ki ga je včasih varovala Slovenska vojska. Čeprav šola ta program podpira, na šoli 
trenutno ni ekipe, ki bi ga lahko izvedla;  

- postavljeno je bilo tudi vprašanje o morebitni (pre)zahtevnosti programa in s tem 
povezanimi  aktivnostmi na šoli. Predsednik sveta je dejal, da do sedaj o tem ni bilo 
govora, saj šola sama na tem področju ne more veliko narediti, lahko pa o tem 
razpravlja svet staršev ob drugi priložnosti;  

- razpravljalo se je tudi o morebitnem združevanju oz. premeščanju učencev sedanjih 
5. razredov v prihodnjem letu in o možnosti razdruževanja sedanjih številčnejših 3. 
razredov, pri čemer je ravnateljica pojasnila, da se za enkrat o tem ne razmišlja oz. 
niti ni možno za 3. razrede v kolikor kvote niso presežene oz. za 5. razrede ni 
strokovnih razlogov za premeščanje.    

 
 SKLEP 1/4: Svet staršev poda pozitivno mnenje na LDN 2019/20.  
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Ad 5) Poročilo o delovanju Sveta staršev v preteklem šolskem letu (g. Božnik)  

 
Lanski predsednik je prisotne obvestil, da se je Svet staršev v preteklem šolskem letu 
sestal na treh rednih sejah, na katerih so bile obravnavane redne zadeve. Izpostavil je 
imenovanje novega UO Šolskega sklada že konec lanskega šolskega leta, s čimer je bilo 
zagotovljeno nemoteno delo sklada ob pričetku novega šolskega leta 2019.  
Za tekoče šolsko leto je dejal, da ni predvidenih nobenih volitev oz. imenovanj, v 
naslednjem šolskem letu pa je predvideno imenovanje novega oz. nadomestnega člana 
UO Šolskega sklada za Petra Seljaka, katerega otrok takrat ne bo več učenec šole.  
Pozval je, tako nove člane sveta staršev, kot ostale, naj kdaj preletijo zapisnike sej 
minulih let, saj je v njih mnogo tematik že obdelanih. 

 
 
Ad 6) Poročilo o delovanju šolskega sklada, letni plan dela (predstavnik UO šolskega 

sklada ) (Priloge 2, 3 in 4) 
 

Član UO Šolskega sklada Peter Seljak je predstavil naloge delovanja sklada, načine 
pridobivanja finančnih sredstev, finančno poročilo za preteklo šolsko leto ter predvidene 
odhodke in prihodke v tekočem šolskem letu.  
 
V preteklem šolskem letu je bilo skupaj prihodkov 12.746,80 EUR, največ iz naslovov 
novoletnega sejmarjenja (4.151,91 EUR) in zaključne prireditve Adijo, šola (3.950,32 
EUR).  
Odhodkov je bilo 13.916,38 EUR, od tega največ za delno poravnavo stroškov za 
učilnico na prostem (3.330,26 EUR), za nakup LEGAMA (Robotika) 2.331 EUR, za 
socialno pomoč 1.948,49 EUR ter za sofinanciranje prevozov 1.468,77 EUR.  
Stanje sredstev na računu sklada dne 1. 9. 2019 je bilo 13.532,43 EUR, od tega bodo šla 
sredstva še za poravnavo razlike stroškov za učilnico na prostem v  višini 5.889,74 EUR 
(skupni strošek učilnice na prostem (brez nadstreška) je bil 9.220,00 EUR). Ocenjeno 
stanje finančnih sredstev po plačilu teh stroškov je 7.642.69 EUR. 
 
V letošnjem šolskem letu je načrtovanih prihodkov 10.000 EUR, največ iz naslovov 
novoletnega sejmarjenja (3.500 EUR) in zaključne prireditve Adijo, šola (3.500 EUR). 
Sklad načrtuje tudi spletno dražbo izdelkov učencev, ki bi se zaključila na zaključni 
prireditvi Adijo, šola. Predstavnik sklada je povabil prisotne, da se pozove starše k 
podajanju predlogov, kako pridobiti čim več sredstev in za kaj jih porabiti. Letošnje 
sejmarjenje je načrtovano 27.11.2019.  
Predvidenih je 8.000 EUR odhodkov: med drugim za socialno pomoč 2.500 EUR in za 
sofinanciranje prevozov 2.500 EUR. Sklad med drugim načrtuje nakup družabnih iger za 
aktivne odmore (500 EUR), plačilo iger za velike skupine (team building) (500 EUR) ter 
druge neopredeljene izdatke v višini 1.550,00 EUR. 
Morebitna razlika med prihodni in odhodki bo namenjena novi dolgoročni investiciji: 
ureditvi svetlobnih kotičkov (v lanskem načrtu je bila dolgoročna investicija ureditev 
mirne, čutne sobe). Predvideni stroške le-te niso navedeni. Učilnico na prostem naj bi do 
konca uredila in financirala šola, ne sklad. 
 
Predstavnik sklada, kakor tudi posamezni predstavniki staršev, so izrazili željo, da se 
tudi v letošnjem letu izvede prireditve Pokaži, kaj znaš – za dober namen, o čemer se 
bodo starši, organizatorji lanskoletne prireditve, še posvetovali.  

4 

 



 
Finančno poročilo 2018/19, poročilo o delu v letu 2018/19 in načrt za leto 2019/20 
bodo objavljeni na spletni strani šole.  
 
SKLEP 1/5: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o finančnem poslovanju 
Šolskega sklada 2018/19, s Finančnim načrtom pridobivanja in porabe sredstev 
Šolskega sklada 2019/20 in z Letnim načrtom izvedbe programa Šolskega sklada 
2019/20 . 

 
 
 
Ad 7) Soglasje Sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2019/20 

(vse kar starši financirajo) (Priloga 5). 
 
Ravnateljica je predstavila predvideni nadstandardni program za šolsko leto 2019/20.  V 
programu navedene cene so stroški na učenca po že odšteti udeležbi Šolskega sklada. 
 
Predstavniki staršev so šoli v razmislek predlagali, da bi morda še pri nekaterih športnih 
dneh dali učencem različne možnosti na izbiro, tako kot na primer pri zimskem 
športnem dnevu. 

SKLEP 1/5: Svet staršev je soglasno podal soglasje k nadstandardnem programu 
šole za šolsko leto 2019/20. 
 

 
Ad 8) Vprašanja, pobude staršev 

 
Obveščanje o vprašanjih staršev in odgovorih šole – pobuda staršev: predstavnica 5.c 
je predlagala, da se vprašanja in odgovore pošilja vsem članov Sveta staršev, četudi se 
tema ne nanaša na razred, katerega predstavniki so. Tako so starši bolj seznanjeni s 
pobudami, predlogi, pripombami danimi v drugih razredih, s katerimi pa se morda 
srečujejo tudi v svojih razredih.  
 Odgovor šole: To je že dogovorjeno, s podpisom obrazcev za strinjanje s pošiljanjem 
elektronskih sporočil na e-naslove vseh predstavnikom razredov hkrati, pa bo zadoščeno 
tudi področnim pravnim podlagam.  
 
Ključavnice na garderobnih omaricah - vprašanje staršev: Zakaj se pri garderobnih 
omaricah ne menjajo zgolj pokvarjene ključavnice. Glede kopije ključev za šolo so 
predstavniki podali predloge, da se original zadrži v šoli, za učence pa se naredi in 
zaračuna kopija. Nekateri starši tako ali tako naredijo kopijo ključa za primer, če bi 
učenec ključ izgubil.  
Odgovor šole: Ravnateljica je povedala, da je s ključi in ključavnicami garderobnih 
omaric velik problem. Določenih ključavnic ni več na trgu, zato se le-te menjava z 
novejšimi. Stroški so visoki, 10.000 EUR. S ključavnico prideta dva ključa, katera da šola 
učencema, ki si omarico delita, šola kopije zase nima ima pa univerzalni ključ. Glede kopij 
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se ravnateljici to ne zdi dobra ideja, saj bi kdo lahko obdržal kopijo in jo kasneje zlorabil 
za krajo.  
 
Golobji iztrebki na igrišču - vprašanje staršev: Starši so opozorili vodstvo šole, da na 
ograjeno šolsko igrišče (pri razredni stopnji) s sosednje NLB veter prinaša nezdrave, 
golobje iztrebke.  Predlagajo, da se šola z dopisom pozove NLB, da uredijo to zadevo. 
Odgovor šole: Ravnateljica si bo pogledala lokacijo in preverila zadevo ter nato ustrezno 
ukrepala oz. pisala na NLB.  
 
Prevoz Depala vas in 1. šolski dan - predlog staršev: Starši so predlagali, da je urnik 
voženj stalen, tako da so ure odhodov in prihodov enake za vse dni, tudi za 1. šolski dan. 
Letos se je namreč pripetilo, da je avtobus odšel prej in so učenci ostali brez prevoza.  
Odgovor šole: Ravnateljica je obvestila prisotne, da je šlo za nesporazum.  
 
Ušivost - vprašanje staršev: Starše je zanimalo, ali lahko šola naredi kaj več pri 
preprečevanju uši, še posebno, če se ve, kateri od učencev prinaša uši. V določenih istih 
razredih se problem ušivosti pojavlja že več let. 
Odgovor šole: Ravnateljica je povedala, da je tudi letos takoj objavila obvestilo o pojavu 
ušivosti in kako ravnati v takem primeru. Drugih možnosti šola nima.  
 
Skromen nabor interesnih dejavnosti - pripomba staršev: Starše menijo, da je za 3. 
razrede preskromen nabor interesnih dejavnosti. Pogrešajo npr. računalništvo. Prav tako 
so starši mnenja, da je na voljo premalo športnih aktivnosti rekreativne narave, kot je bil 
npr. Zdrav življenjski slog. Zakaj npr. je badminton šele v 7. razredu in ne prej 
Odgovor šole: Na šoli trenutno ni razpolago notranjega kadra, s katerimi bi lahko izvajali 
več oz. druge interesne dejavnosti. Program Zdrav življenjski slog pa je bil ukinjen na 
nivoju države, oziroma se več ne izvaja. 
 
 

Ad 9) Razno 
 
 
Dopolnitev kriterijev za sofinanciranje in subvencioniranje prehrane in šole v 
naravi. Psihologinja je predstavila predlog šole za dopolnitev kriterijev za sofinanciranje 
in subvencioniranje prehrane in šole v naravi iz državnega proračuna, in sicer, da se že 
veljavnim kriterijem dodajo  trije kriteriji:  
- otroci iz družin s tremi in več šoloobveznimi otroki 
- prednost imajo mlajši otroci 
- stiska zaradi neplačanih dolgov (neplačniki)   
Za pridobitev teh sredstev je potrebno podati  vlogo, za šolo v naravi se to nanaša le na 5. 
razred. 

SKLEP 1/6: Svet staršev je soglasno podal soglasje predlogu dopolnitve kriterijev  
za sofinanciranje in subvencioniranje prehrane in šole v naravi in da se ga 
posreduje Svetu šole v potrditev. 
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Seja je bila zaključena ob 21:07. 
 
 

Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta 
staršev.  

 
 
 

Domžale, 27. 11. 2019 
 

Zapisala:  Patricija Verbole, l.r. Predsednik: Aleš Božnik, l.r. 

 

Priloga 1 – Podpisna lista prisotnosti 
Priloga 2 – Poročilo o finančnem poslovanju v šolskem letu 2018/19 
Priloga 3 – Predlog letnega načrta izvedbe programa Šolskega sklada OŠ Venclja Perka 2019/20 
Priloga 4 – Predlog finančnega načrta pridobivanja in porabe sredstev Šolskega sklada za šolsko 
leto 2019/20 
Priloga 5 – Nadstandardni programu šole za šolsko leto 2019/20 
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OSNOVNA ŠOLA 
VENCLJA PERKA 

Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0  
D o m ž a l e  

 
 

Š O L S K I   S K L A D 

 
  

 
 

 

 
Datum: 16.9.2019 

 
 

Poročilo o finančnem poslovanju v šolskem letu 2018/2019 
 

 
Poročilo bo obravnavano na sestanku Upravnega odbora šolskega sklada OŠ 
Venclja Perka 19.09.2019.  
 
 
Začetno stanje na dan 01.09.2018              14.702,01 € 
Končno stanje na dan 31.08.2019              13.532,43 € 
 
ZBRANA SREDSTVA (1.9.2018 – 31.08.2019)   ____ 

• ZBIRANJE ZAMAŠKOV      260,00 € 

• ZAKLJUČEK  ADIJO ŠOLA  3.950,32 € 

• POZDRAV POMLADI     117,40 € 

• ZBIRANJE PAPIRJA      511,00 € 

• NOVOLETNO SEJMARJENJE   4.151,91 € 

• DONACIJE STARŠEV (položnice; april in november 2018)       1.478,47 €  

 

• PRIREDITEV »POKAŽI, KAJ ZNAŠ«      2.277,70 € 

 

  
Skupaj   12.746,80 € 

 
 
PORABLJENA  SREDSTVA (1.9.2018 – 31.08.2019)   ___ 
 ODHODKI  

• SOC. POMOČ ZŠVN (18/19)       1.413,44 € 

SOC. POMOČ NARAVOSLOVNI TABOR 7. r  (18/19)         184,68 € 

• SOC. POMOČ NARAVOSLOVNI TABOR 2. r  (18/19)  189,54 € 

• SOC. POMOČ Kem. tabor                  65,98 € 



 

LETNI NAČRT IZVEDBE PROGRAMA  
ŠOLSKEGA SKLADA OŠ VENCLJA PERKA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020  
 

Člani UO so na sestanku upravnega odbora, ki je bil 19.9.2019, sprejeli letni načrt aktivnosti šolskega 
sklada za pridobivanje sredstev in promocijo šolskega sklada  v šolskem letu 2019/2020.  
 
Naloge UO Šolskega sklada OŠ Venclja Perka:  
 

• UO se srečuje glede na aktualno dogajanje, vendar najmanj 4 x letno. 
• UO oblikuje letni ter finančni načrt dela za šolsko leto 2019 2020 , s katerim seznani Svet 

staršev (1. seja Sveta staršev) ter pridobi soglasje Sveta šole (1. seja Sveta šole).   
• O svojem delu seznanja starše, in sicer:  
• na 1. seji sveta staršev seznani predstavnike z aktualnim načrtom dela ter finančnim načrtom  
• enkrat letno seznani starše o realizaciji programa sklada: 

 poročilo na zadnji seji Sveta staršev v šolskem letu,  
 finančno poročilo na spletni strani šole (šolsko leto),  
 ter predstavitev šolskega sklada na roditeljskih sestankih  (april) 
 starši bodo z zneskom sofinanciranja iz sredstev šolskega sklada določenih 

dejavnosti  seznanjeni s posebnim obvestilom. 
 

a) PRIDOBIVANJE SREDSTEV  
Šolski sklad pridobiva finančna sredstva iz prispevkov staršev, sponzorstev ter donacij, občanov, 
zbiralnih akcij in drugih virov. 
 
UO bo v letošnjem šolskem letu sredstva pridobival z naslednjimi aktivnostmi: 

1. SEJMARJENJE (november 2019), ki se ga izvede v dogovoru z organizacijsko skupino učiteljev 
v šoli.  

2. SREČELOV (sočasno s sejmarjenjem). 
3. Prireditev ADIJO ŠOLA  (junij 2020). 
4. POLOŽNICE – povabilo staršem za donacijo sredstev v šolski sklad (mesec november, april).   

Skupaj s položnico se pošlje staršem tudi obvestilo o aktivnostih šolskega sklada, načrtom 
porabe sredstev ter kratko poročilo o porabi sredstev v lanskem šolskem letu.  

5. SPLETNA DRAŽBA izdelkov učencev (januar 2020 – junij 2020). Zaključek dražbe na Adijo, šola.  
6. Zbiranje ZAMAŠKOV (poteka celo šolsko leto). 
7. Zbiranje ODPADNEGA ČASOPISNEGA PAPIRJA  (zabojnik 4 x / letno; v tednu govorilnih ur). 
8. Zbiranje sredstev (prostovoljnih prispevkov) ob šolskih predstavah. 
9. Zbiranje prispevkov za OVRATNE TRAKOVE ZA KLJUČE z znakom šole. 

 

 

2019 / 2020   

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA 
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0  D o m ž a l e  

t e l :    0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 0 0  
f a k s :  0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 2 0  

 
Š O L S K I   S K L A D   

 
 

 



FINANČNI NAČRT  
PRIDOBIVANJA IN PORABE  

SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020   
 

Člani UO so na 1. seji 19.9.2019 sprejeli letni finančni načrt aktivnosti za pridobivanje sredstev 
ter predvideno porabo sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2019/2020.  
Šolski sklad pridobiva finančna sredstva iz prispevkov staršev, sponzorstev ter donacij občanov, 
zbiralnih akcij in drugih virov.  

Porabo sredstev načrtuje in sprejema v skladu s Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega sklada.  

Finančni načrt je oblikovan glede na trenutno finančno stanje šolskega sklada, ki 1.9.2018 znaša 
13.532,43 €. Pregled finančnega poslovanja za šolsko leto 2018/19 je priloga (1) finančnemu 
načrtu.  

I. PREDVIDENI PRIHODKI:  
 

Novoletno sejmarjenje        3. 500,00 € 
Zaključna prireditev ADIJO, ŠOLA       3. 500,00 € 
Prispevek staršev (položnice)       1. 500,00 € 
Zbiranje sredstev (prostovoljnih prispevkov) ob šolskih predstavah       150,00 € 
Zbiralne akcije (papir, zamaški)          500,00 €   
Drugo (dražba, donacije, trakovi za ključe)         850,00 € 
 

SKUPAJ ZNESEK PREDVIDENIH PRIHODKOV               10.000,00 € 
 

II. PREDVIDENI ODHODKI:  
 
1. SOCIALNA POMOČ 
Vloge se obravnavajo individualno.  
Sklep o dodelitvi sredstev se sprejme glede na situacijo družine ter v skladu s Kriteriji o dodeljevanju 
sredstev oz. glede na razpoložljivo finančno stanje sredstev v šolskem skladu.  
Socialna pomoč se odobri v višini do 100 %.  Pri tem se upošteva višina povprečnega mesečnega 
dohodka na osebo, ki predstavlja določen odstotek povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS 
oziroma glede na meje dohodkovnih razredov za ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka.  
Višina dohodka je razvidna iz ODLOČBE CSD in sicer: 

• do 30 % neto povprečne mesečne plače    - 100 % 
• od 31%  – 60% neto povprečne mesečne plače -   - v višini 70% 
• več kot 60 % neto povprečne mesečne plače   - vloga se obravnava individualno 

 
 Družini (vlagatelju) se v enem šolskem letu odobri pomoč iz šolskega sklada največ dvakrat.  

2019 / 2020  

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA 
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0  D o m ž a l e  

t e l :    0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 0 0  
f a k s :  0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 2 0  
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PREDVIDEN ZNESEK SOCIALNE POMOČI:         2.500,00 € 



2. SOFINANCIRANJE TABOROV, ŠOL V NARAVI, DNI DEJAVNOSTI   

Šolski sklad sodeluje pri plačilu PREVOZA obveznega in nadstandardnega progama šole, ki 
se ga udeleži cela generacija učencev: 

• razred - naravoslovni tabor,  
• razred – plavalni tečaj  
• razred  - zimska šola v naravi, 
• razred  - letna šola v naravi,  
• razred - naravoslovni tabor.  

 
Prevoz se financira v višini do 30% celotnega stroška prevoza.  
 
Sofinanciranje prevoza za 1., 6. in 8. razred se obravnava na predlog razrednika oz. vodjo 
dejavnosti ter glede na višino sredstev v šolskem skladu .  
Na podlagi prošnje UO obravnava sofinanciranje prevoza zaključnega športnega dne za 9.r.  
 

 
3. SOFINANCIRANJE NADSTANDARDNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Nadstandardne obogatitvene dejavnosti sklad sofinancira v višini 5%–10% celotnega stroška 
dejavnosti.  
Višina odobritve je odvisna od finančnega stanja šolskega sklada.  
 
Načrtovane aktivnosti:  

• kemijski tabor (izbirni predmet)  - CŠOD 
• astronomski tabor (nadarjeni, izb. predmet) – CŠOD  
• šolsko gledališče - (6. do 9. r.)  - popoldnevi v šoli 
• likovni vikend – CŠOD 
• debatni turnirji (6 turnirjev letno) (ID; 6. - 9 . r.) (prevoz) 
• ekskurzija Avstrija maj (4.,5. in 6. r. (NIP) ter 7., 8. in 9. r. pri izbirnem predmetu TVZ, NEM in 

nadarjeni); obravnava na podlagi oddane vloge. 
 

 

 
4. DRUGO 
Ostale dejavnosti, dogodke, prireditve, nakupe in drugo upravni odbor obravnava na svojih sestankih 
na podlagi vlog za dodelitev sredstev. 
 

PREDVIDEN ZNESEK SOFINANCIRANJA PREVOZOV :                  2.500,00 € 

PREDVIDEN ZNESEK SOFINANCIRANJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI:   500,00  € 



- sofinanciranje majčk za 9. r. ob koncu šolskega leta          450,00 €  

- nagrada za najboljšo razredno pustno masko (karte za kino)        100,00 €  

- igre za velike skupine (»team building«)           500,00 € 

- nakup družabnih iger za aktivne odmore           500,00 € 

- material za likovni vikend v šoli             200, 00 € 

- material za šiviljski vikend v šoli             100,00 € 

- pristojbina za udeležbo na debatnih turnirjih (6 turnirjev)          100,00 € 

- drugo                              550,00 € 

Sredstva UO odbor  odobri glede na presojo in trenutno finančno stanje sklada.  

 

SKUPNI ZNESEK PREDVIDENIH ODHODKOV:       8.000,00 € 

 
 
 
DOLGOROČNI NAČRT:  

- Ureditev »svetlobnih kotičkov«   
 

Razlika med prihodki in odhodki je namenjena dolgoročnemu projektu.   

 

 

DOMŽALE, 19.9.2019  

 

 

Pripravil          Bojana Vodnjov 
UO Šolskega sklada         predsednica UO  
 

PREDVIDEN ZNESEK SOFINANCIRANJA DRUGIH DEJAVNOSTI, MATERIALA             2.500,00  € 



b) DODELJEVANJE SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV  

Šolski sklad načrtuje porabo sredstev v skladu s Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega sklada in 
sicer sredstva nameni:  

1. SOCIALNA POMOČ 
Vloge za dodeljevanje pomoči se obravnavajo individualno. Sklep o dodelitvi sredstev se sprejme 
glede na situacijo družine ter v skladu s Kriteriji o dodeljevanju sredstev oz. glede na razpoložljivo 
finančno stanje sredstev v šolskem skladu. Socialna pomoč se odobri otrokom iz socialno ogroženega 
okolja v višini do 100 %.   

2. SOFINANCIRANJE TABOROV, ŠOL V NARAVI  
Šolski sklad sodeluje pri plačilu PREVOZA obveznega in nadstandardnega progama šole, ki se ga 
udeleži cela generacija učencev in sicer:  

• razred  - naravoslovni tabor  
• razred – plavalni tečaj  
• razred - zimska šola v naravi   
• razred - letna šola v naravi  
• razred - naravoslovni tabor  
• 1.r, , 6. r. in 8.r. razred po dogovoru z razredniki oz. vodjo dejavnosti 
• Na podlagi prošnje UO obravnava sofinanciranje prevoza zaključnega ŠD za 9. razred. 

Prevoz se financira v višini do 30% celotnega stroška prevoza.  

3. SOFINANCIRANJE NADSTANDARDNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  
• kemijski tabor (izbirni predmet)  - CŠOD 
• astronomski tabor (nadarjeni, izb. predmet) – CŠOD  
• šolsko gledališče - (6. do 9. razred)  - popoldnevi v šoli 
• likovni vikend – CŠOD 
• debatni turnirji (6 turnirjev letno) (ID; 6. - 9 . razred) (prevoz) 
• ekskurzija Avstrija maj (4., 5. in 6. r. (NIP) ter 7., 8. in 9. r. pri IP TVZ, NEM in nadarjeni); 

obravnava na podlagi oddane vloge. 
 
Sklad sofinancira nadstandardne, obogatitvene dejavnosti (tabori in dejavnosti za nadarjene, 
tematski tabori) v višini 5%–10% celotnega stroška dejavnosti. Višina odobritve je odvisna od 
finančnega stanja šolskega sklada.  

4. DRUGO  
Sofinanciranje (načrtovano):  

• majčke za 9. razred ob koncu šolskega leta  
• nagrada za najboljšo razredno pustno masko (karte za kino)  
• igre za velike skupine (»team building«)  
• nakup družabnih iger za aktivne odmore 
• material za likovni vikend v šoli   
• material za šiviljski vikend v šoli  
• pristojbina za udeležbo na debatnih turnirjih (6 turnirjev). 



 
Ostale dejavnosti, dogodke, prireditve, nakupe in drugo upravni odbor obravnava na svojih sestankih 
na podlagi vlog za dodelitev sredstev. 
Sredstva odobri glede na presojo in trenutno finančno stanje sklada.  

 

Pripravil          Bojana Vodnjov 
UO Šolskega sklada Venclja Perka      predsednica UO  



• SOC. POMOČ Kr. Gora                  16,25 € 

• SOC. POMOČ ekskurzija CELOVEC               33,00 € 

• SOC. POMOČ ekskurzija GRADEC                                                  45,60 € 

 

• 30 % PREVOZA   ZŠVN 4. R (18/19)         366,00 € 

• 30 % PREVOZA NAR. TABOR 7. r (18/19)    340,17 € 

• 30 % PREVOZA NAR. TABOR 2. r (18/19)    218,86 € 

• 30 % PREVOZA  LŠVN 5. R (18/19)      397,73 €  

• 30 % prevoza VULKANIJA  ekskurzija 6. r (18/19)    146,01 € 

 

• 10 % KEMIJSKI TABOR         83,20 € 

• 10 % ASTRONOMSKI TABOR     97,49 € 

• 10 % PREVOZA DEBATNI TURNIR       28,05 €  

 

• Nagrada pustna maska – ogled filma      151,73 €  

• Etnografsko društvo Kurent   (obisk kurentov)   300,00 € 

  

• LEGAMA (robotika)       2.331,56 € 

• ROMIKS (učila kemija)  784,58 € 

• TOMASSPORT (zg. deli trenirk; nogomet)   362,63 € 

• Festival gledaliških sanj (gledališče)   153,03 € 

• Majice za 9. razrede  427,89 € 

• Delna subvencija za izlet 9. razredov  171,00 € 

• Učilnica na prostem (ograja)      1.318,44 € 

• Učilnica na prostem (plošče)       2.011,82 € 

 

• »Pokaži kaj znaš« (knjige in izlet)       2.277,70 €

    

Skupaj                        13.916,38 € 
 

 
Bojana Vodnjov 

Predsednica UO šolskega sklada 
 



Nadstandardni programu šole za šolsko leto 2019/20 (LDN str. 39) 
 
 
DRUGAČNE OBLIKE POUKA (z doplačilom staršev): 
 
• Razpored taborov in šol v naravi:  

 
• 2. r.: naravoslovni tabor, 3 dni v 2 skupinah, od 6. 4. do 8. 4. 2020 2.a,b in 8. 4. do 10. 

4. 2020 2.c; CŠOD Jurček, Kočevje, vodja Alenka Živic   CENA LANI: 63,18€ 
• 3. r.: plavalni tečaj 20 ur, od 4. 11. do 8.11. 2019, Atlantis, vodja T. Drofenik CENA LANI: 

31,86€ 
• 4. r.: zimska šola v naravi s tečajem smučanjem, 5 dni, od 13. 1. do 17. 1. 2020, Ribnica 

na Pohorju, vodja Bojan Bokalič CENA LANI: 176,68€ LETOS PREDVIDOMA 
GLEDE NA ŠT. PRIJAVLJENIH: 158,95E 

• 5. r.: letna šola v naravi, 5 dni, slovenska obala, 9. 9. do 13. 9.19, vodja P. Parkelj ŽE 
POTRJENO 

• 7. r.: naravoslovni tabor, 5 dni, od 21. 10. do 25. 10. 2019, CŠOD Kolpa Radenci, vodja 
mag. Maša Mlinarič CENA LANI: 120,22€, LETOS PREDVIDOMA GLEDE NA ŠT. 
PRIJAVLJENIH: 95,11€ 

 
 
Obogatitveni vikend tabori, predmetna stopnja, za ciljne skupine učencev: 
 
- socialne veščine (7. do 9. razred) v sodelovanju z ZPM Domžale, 29. 11. do 1. 12. 

2019, vodja Bojana Vodnjov     CENA LANI-PLAČAJO STARŠI: 49,93€ 
 

- kemijski tabor (izbirni predmet) od 13. 3. do 15. 3. 2020 v CŠOD Burja, vodja mag. 
Tjaša Kampos CENA LANI-PLAČAJO STARŠI: 83,20€ 

 
- astronomski tabor (nadarjeni ID) od 4. 10. do 6. 10. 2019 v CŠOD Medvedje Brdo 

vodja Ida Vidic Klopčič  CENA LANI:58,49€    PREDVIDENA CENA LETOS: 64,52 
 
- likovni vikend od 4. 10. do 5. 10. 2019 v šoli, vodja Vanja Repič SAMO STROŠKI 

PREHRANE 
- noč v knjižnici 4. do 9. razred, v mesecu oktobru in novembru  SAMO STROŠKI 

PREHRANE 
 

Načrtujemo naslednje strokovne ekskurzije: 
 

• 1. razred:    Arboretum Volčji Potok, naš park, junij 2020 LANI:3,86€                       
• 2. razred:    Živalski vrt Ljubljana, junij  2020  LANI:7,90€                      
• 3. razred:    Kamnik – staro mesto, junij 2020  LANI:5,82€                      
• 4. razred:    Ljubljana – glavno mesto, junij 2020  LANI:7,02€                       
• 5. razred:    Dinarsko kraški svet, junij 2020 LANI:21,28€                      
• 6. razred:    Vulkanija, Grad, september 2019 LANI:6,81€                      
• 7. razred:    Kras / Slovensko primorje, marec 2020 LANI:7,30€                      
• 8. razred:    Na Dolenjsko: Rašica, Ribnica, junij 2020 LANI:5,34€                      
• 9. razred:    Muzej premogovništva v Velenju, marec 2020 LANI:5,73€                      

 
V primeru zadostnih prijav bomo planirali tudi: 

- ekskurzijo Avstrija (predvidoma Dunaj), 29. 5. 2020 (7., 8. in 9. r. pri izbirnem 
predmetu TVZ, NEM in nadarjeni), vodja Arh; LANI V CELOVEC: 31,87€ 

- ekskurzijo Avstrija (predvidoma Beljak), 5. 6. 2020 (4., 5. in 6. r. pri neobveznem 
izbirnem predmetu N2N in nadarjeni), vodja Arh. LANI V CELOVEC: 49€ 
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