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ZAPISNIK 4. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ BOVEC 

31. 05. 2022, ob 16:30 v jedilnici OŠ Bovec 

 

Prisotni: Kristina Krivec, Vera Kranjc, Deana Kravanja, Tjaša Kranjc Trebše in Barbara Černuta 

Opravičeno odsotni: Martina Kenda 

Prisotna vabljena: Denise Šuler Rutar, Nada Mlekuž 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 

2. Finančno poročilo 

3. Delo preko leta 

4. Namenska raba sredstev šolskega sklada 

5. Odstop člana  

6. Razno 

 

Ad 1: 

Tjaša Kranjc Trebše vse prisotne najprej pozdravi. Pove, da je bila povabljena na sestanek tudi 

Nada Mlekuž, ki nas bo seznanila s finančnim poročilom ter z novostmi o šolskih skladih; 

udeležila se je namreč delavnice preko spleta. 

Pregledali in potrdili smo zapisnik prejšnje seje.  

 

Ad 2:  

Nada Mlekuž nas seznani s sredstvi na računu šolskega sklada.  

Ob ustanovitvi je bilo na računu 2.345 EUR sredstev. Ta sredstva se zaradi covid virusa in 

karanten niso porabila. 3.230 EUR je bilo donacij s strani fizičnih in pravnih oseb, namenska 

donacija 380 EUR za 9. razred za izlet, donacije na Novoletnem bazarju 1.861,14 EUR, donacije  
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na Eko bazarju 800 EUR, zbiranje papirja 168 EUR. 

Trenutno stanje na računu je 7.811 EUR.  

Prav tako nas Nada Mlekuž seznani o novostih šolskih skladov. Na delavnici preko spleta je bilo 

povedano, da se subvencije nad 42 EUR odobri brez dohodnine, kar prej ni veljalo. Kriterij za 

odobritev pomoči je šolska malica. Če je ta subvencionirana, potem je otrok upravičen do 

pomoči. V vrtcu so upravičeni do pomoči tisti, ki spadajo v 3. plačilni razred ali nižje. 

Višino sredstev za posameznike odobri šolski sklad, vendar mora biti v pravilniku točno 

določen kriterij. 

 

Sklep 1: Pravilnik šolskega sklada se v začetku naslednjega šolskega leta popravi, da bo 

zadostil zahtevam zakona. Poleg tega se bo določilo kriterije za dodeljevanje sredstev. 

Nada Mlekuž vpraša, ali naj ima vrtec svoj šolski sklad, torej ločen od šole. Ravnateljica je 

mnenja, da to nima smisla, saj je ravnateljica obeh enot ista, zato je en šolski sklad dovolj. 

 

Ad3: 

Med šolskim letom sta bili izvedeni dve prireditvi: decembra Novoletni bazar in aprila Eko dan. 

Deana pove, da so bili v vrtcu zelo skeptični glede novoletnega Bazarja zaradi protikoronskih 

ukrepov. Strah jih je namreč bilo prevelike množice in druženja. Ker se je pred vstopom v 

jedilnico preverjalo PCT pogoj, smo vsi mnenja, da je vse potekalo po pravilih. Vsi se strinjamo, 

da se je potrebno zaradi otrok potruditi in izpeljati plane, saj so bili prikrajšani za preveč stvari 

v času karantene. 

Deana Kravanja pripomni, da kot vrtec zelo radi sodelujejo na raznih prireditvah. To zahteva 

veliko dela in truda. Pove, da bo naslednje šolsko leto mogoče malo težje, saj bo najstarejša 

skupina mešana in bodo vmes tudi mlajši od predšolskih otrok.  

Kristina je mnenja, da se novoletni bazar obdrži, da postane tradicionalen, za eko dan pa ni 

tako prepričana. Veliko dela in truda je bilo vloženega tudi v to prireditev, otroci so bili odsotni 

pri nekaterih urah. Zato pouk ni potekal, kot bi moral. Strinjamo se, da se na začetku šolskega 

leta določi, katere prireditve se obdrži in katerih ne.  
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Ad 4: 

Ravnateljica pripomni, da je subvencija 1.200 EUR za ekskurzije brez pomena, saj se to 

porazdeli med vse otroke in je položnica le za en evro ali dva nižja. Sredstva bi bilo smiselno 

porabiti za kaj drugega. Podalo se je več različnih predlogov, vendar se dogovorimo, da način 

subvencioniranja ekskurzij oz. prevozov dorečemo v začetku naslednjega šol. leta. 

Ostala sredstva se porabijo za stvari, ki jih šola potrebuje, a se ne financirajo iz javnih sredstev 

(igrače, klopi, oprema, …). 

Nada pove, da tudi občina sofinancira nekatere stvari, vendar je potrebno to septembra ali 

oktobra dodati v plan. Za to bo poskrbela Nada v naslednjem šolskem letu. 

Zaenkrat je bila obravnavana le ena prošnja za subvencioniranje šole v naravi. 

Deana si želi, da bi v vrtcu lahko imeli prenosni Bluetooth zvočnik. Šolski sklad je že v začetku 

leta za vrtec odobril 300 EUR, zato jih lahko porabijo za zvočnik in ostale rekvizite, kjer vidijo 

potrebo. 

Iz šolskega sklada smo na korespondenčni seji odobrili tudi 580 EUR za vstopnice za Gardaland. 

Izleta se udeležijo učenci, ki so bili tekom celega šolskega leta izglasovani s strani sošolcev. 

Tjaša pove, da je ena od mamic pripomnila, da mogoče si Gardalanda ne zaslužijo prav vsi 

učenci, ki so bili zbrani, in da ne razume, po kakšnem kriteriju so otroci to glasovali. 

Ravnateljica pripomni, da so učitelji ta izbor učencev potrdili. 

Šolski sklad bo financiral tudi nakup treh sedežnih vreč, ki bodo postavljene v šolski avli. Cena 

ene vreče je 123 EUR. Poleg tega odbor potrdi še prenovo treh starih stolov.  

Sklep 4: Šolski sklad odobri znesek 240 EUR za financiranje prenove treh stolov ter nakup 

treh sedežnih vreč v vrednosti 369 EUR.  

Odbor se strinja, da je še na voljo določena vsota, ko jo bo namenil za nakup stvari. Na 

parlamentu so se otroci pogovarjali o željah, kaj bi še imeli v šoli. Kristina bo Kravanja Miho 

vprašala kaj si otroci še želijo. Čimprej nam bo predstavila njihove želje, da lahko odbor iz 

nabora vseh idej izbere najbolj nujne. 

Vera Kranjc pripomni, da na šoli na Žagi potekajo popoldanske dejavnosti, saj v Bovcu ni 

telovadnice. Ker se dejavnosti udeležuje precej otrok, se stvari in rekviziti hitreje uničijo, igrače 

se izgubijo ... Pove, da njihove rekvizite uporabljajo tudi ostali otroci iz izvenšolskih dejavnosti. 

Želi si, da bi imeli nove žoge, balinčke in še kakšne druge igrače. Tjaša ji svetuje, naj jeseni  
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podružnica poskrbi, da doda v šolski plan, saj so to osnovna sredstva. Še vedno lahko potem 

pomaga sklad. 

Ravnateljica pove, da si želijo več klopi; v atriju sredi šole in tudi zadaj za šolo, saj se otroci 

trenutno tam zadržujejo, ker nimajo igrišča.  

Barbara in Tjaša predlagata, da raziščeta, kje bi se klopi nabavilo in kolikšno ceno imajo, da bi 

jih lahko čimprej uredili. 

Tjaša bo vprašala na občini, kje so nabavili klopi, ki so postavljene po Bovcu.  

 

 

Ad 5: 

Nadaljujemo pogovor glede člana Aleksandra Tapaja. Želi si izstopiti iz upravnega odbora 

šolskega sklada. Tjaša je svet staršev s tem že seznanila in prosila, če lahko določijo novega 

člana, ki se bo pridružil upravnemu odboru šolskega sklada. 

 

Sestanek se je zaključil ob 18:00. 

 

Predsednica šolskega sklada: Tjaša Kranjc Trebše 

 

 


