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ZAPISNIK 2. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA MOSTE – POLJE 

v šolskem letu 2017/2018 
 

četrtek, 26.10. 2017 ob 18.00, Moste 
 
 
Prisotni: M. Jakšič, J. Jelovšek, A. Lamovec Alič, M. Hočevar, M. Titovšek, B. 
Štembergar, M. Tratar 
Opravičeno odsotni: J. Hvala 
 
Dnevni red:  
 

1. Dogovor o podpisu pogodbe s Skladom 05 oz. začetek zbiranja sredstev iz 
dohodnine v šolski sklad. 

2. Razno. 
 
 
K1. 
 
Prebrali smo pogodbo o sodelovanju pri izvajanju programa, ki jo je pripravil 
Sklad 05, ustanova za družbene naložbe “Brez dobička” in ugotovili, da je kar 
nekaj spornih tock oz. nejasnosti v pogodbi. Gospod Jelovšek je na Ajpesu 
preveril stanje Sklada 05 in ugotovil, da bi se pogodba sklenila s podjetjem Brez 
dobička d.o.o. (upravitelj Sklada 05), ki pa posluje z negativno bilanco. Strinjali 
smo se, da Šolski sklad Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje s Skladom 05 
oz. podjetjem Brez dobička d.o.o. ne podpiše pogodbe. 
 
Soglasno smo sprejeli  
 
SKLEP: Šolski sklad Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje s Skladom 05 oz. 
podjetjem Brez dobička d.o.o. ne podpiše pogodbe. 
 
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se preveri, katera 
ustanove/podjetja se poleg Sklada 05 še ukvarjajo s to dejavnostjo in kakšne 
so povratne informacije šol glede tovrstnega sodelovanja in poslovanja.  
 
K2. 
 
Na sestanku sveta šole dne 27. 9. 2017 je bil sprejet sklep, da prejete prošnje 
za oprostitev oziroma znižanje plačila prispevka staršev za materialne stroške 
osnovnega glasbenega izobraževanja obravnava Šolski sklad Glasbene šole 
Ljubljana Moste -Polje in ne svet šole. Odgovor Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport pa je, da je pri odločanju o morebitnih oprostitvah oziroma 
znižanjih plačila prispevka staršev avtonomen svet šole in ne šolski sklad 
glasbene šole.  
 
Zapisal: 
Matic Titovšek 
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Zapisnikar sestanka, g. Matic Titovšek, je zaradi neodložljivih obveznosti 
zapustil sejo ob 18.30. Zapisnik je do konca seje pisala ga. Mojca Tratar. 
 
 
K2. 
 
V zvezi z razdelitvijo zbranih sredstev iz Šolskega sklada smo določili okvirne 
kriterije in merila, in sicer: 

 Sredstva se bodo razdeljevala v naslednjem obsegu: 40% vseh sredstev bi bilo 
namenjeno za pomoč socialno šibkim učencem, 40% za nadarjene učence, 
20% pa bi bilo za rezervo. 

 Kriteriji bi bili za socialno šibke in nadarjene učence enaki: uspešnost, 
motivacija in sodelovanje učenca na nastopih, tekmovanjih, v šolskih komornih 
skupinah in orkestrih ter mnenje učiteljev, ki sodelujejo v vzgojno-
izobraževalnem procesu učenca v glasbeni šoli. Pri socialno šibkejših bi 
upoštevali tudi finančno stanje vlagatelja. Prisotni so se strinjali, da finančni 
kriteriji ne bi bili preveč strogo določeni, zavedali pa so se, da so potrebni. 

 Pisno vlogo za pomoč poda učitelj v soglasju s starši ali starši učenca. Prosilec 
bi moral vlogi priložiti tudi potrdilo o finančnem stanju. 
 
Do sedaj kriterijev nismo imeli določenih niti objavljenih. Z določitvijo in javno 
objavo kriterijev in meril bi želeli jasno in transparentno urediti razdelitev 
sredstev iz šolskega sklada ter javno dostopnost vsem zainteresiranim 
prosilcem. 
 
Dogovorili smo se, da kriterije po korespondenčni seji pošljemo članom 
upravnega odbora ŠS v pregled in dopolnitev, nato pa jih bomo javno objavili.  
 
 
Zapisala:       Predsednik šolskega sklada: 
Mojca Tratar       Mladen Jakšić 
 


