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2.ZAPISNIK IZREDNEGA SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2018/2019 

Datum sestanka: 3. 1. 2018 ob 16.00, OŠ Kašelj 

Prisotni: : Peter Keček, Jani Polak, Nevenka Zupančič Oletič, Petra Grabner 

Odsotni:  Maja Krese, Romana Jurca, Mojca Presečnik 

 

DNEVNI RED: Izplačilo subvencij 

Vsebina izrednega sestanka je zavzemala vprašanje/problematiko, ali sme Šolski sklad – OŠ Kašelj pod 

vodstvom v. d. ravnateljice gospe Tanje Rozman subvencionirati 100 % subvencije oziroma v našem 

primeru 4 x 160 evrov subvencije socialno šibkejšim otrokom. Prošnjo za 100-odstotno subvencijo z 

omenjenim zneskom je namreč oddalo šest staršev in po izračunu osebnih dohodkov staršev je vseh 

šest otrok upravičenih do 100-odstotne subvencije oz. finančne pomoči šolskega sklada. Če subvencij 

šolskega sklada ne bo, se otroci ne bodo udeležili zimske šole v naravi (odhod v ponedeljek). V 

blagajni šolskega sklada je denarja dovolj in vsi člani upravnega odbora so se strinjali, da je subvencija 

za vseh šest otrok nujna. Glede na Zakon (Po zakonu se izplačila iz šolskega sklada, ki presegajo 84 € v 

celotnem koledarskem letu oziroma 42 € v enkratnem znesku,  štejejo kot darila in so obdavčena po 

stopnji 25 %. V primeru presežka se staršem prosilcem za subvencijo iz šolskega sklada znesek 

prišteje v osnovo za plačilo dohodnine.), katerega se ravnateljica drži, ima Sklad zaklenjene roke.  

Člani upravnega odbora se dogovorijo in to tudi posredujejo ravnateljici, ki se sestanka ni udeležila, 

da se mora 100-odstotna subvencija potrditi vsem šestim učencem, in sicer s predlagano rešitvijo:  2 

obroka po 42 evrov za preteklo koledarsko leto in preostanek ok. 2 obroka po 42 evrov za tekoče 

leto. Vsi člani šolskega sklada so mnenja, da se vseh šest otrok v ponedeljek mora udeležiti omenjene 

šole v naravi ne glede na socialni status, mnenje ravnateljice ... Če bo treba, se bodo finančne težave 

reševale pozneje. Otroci niso krivi, da je odrasli svet nerazumevajoč in da jih s tem lahko spravimo v 

še večjo stisko, kot trenutno že sami so … in kdor ni nikoli trpel hudega pomanjkanja, težko razume, 

kako je otrokom, ki zaradi materialne stiske ne morejo živeti tako kot večina njihovih vrstnikov. 

Boleče je, če ne moreš na počitnice, v šolo v naravi, na tabor s sošolci, na šolanje v drug kraj … In 



navsezadnje, kako je pri srcu staršem, ki otrokom ne morejo zagotoviti srečnega otroštva in se iz 

dneva v dan bojijo, kako bodo sploh preživeli. 

Če naše mnenje s strani ravnateljice ne bo potrjeno, se Šolski sklad obrne na ZPM Ljubljana Moste 

(nakazilo sredstev, če je to sprejemljivo?) oz. dalje na Ministrstvo. Večina OŠ/ravnateljev ne upošteva 

zakona oz. tega sploh ne pozna in Šolski skladi delujejo nemoteno, se pravi kot pomoč socialno 

ogroženim.  

Zapisnik pripravila: Petra Grabner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


