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ZAPISNIK 5. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ BOVEC 

05. 10. 2022 ob 16:00 v jedilnici OŠ Bovec 

 

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

Opravičeno odsotni: Martina Kenda, Vera Kranjc 

Prisotna vabljena: Denise Šuler Rutar 

 

Dnevni red: 

1. Nadomestni član v UO šolskega sklada 

2. Pregled zapisnika prejšnje seje 

3. Spremembe k Pravilniku šolskega sklada OŠ Bovec 

4. Določitev višine sredstev namenjenih za šolske ekskurzije in šole v naravi 

5. Program dela za šol. leto 2022/2023 

6. Razno 

 

Tjaša Kranjc Trebše vse prisotne najprej pozdravi in se zahvali za prisotnost.  

 

Ad 1: 

Svet staršev je na svoji prvi seji Sveta staršev 04. 10. 2022 potrdil nadomestnega člana za šolski 

sklad. 

SKLEP: Vesna Kovač je nova članica v Upravnem odboru šolskega sklada OŠ Bovec. 
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Ad 2:  

Pregledamo zapisnik prejšnje seje. Nada nas že pred časom opozori, da je potrebno narediti 

popravek zapisnika četrte seje, saj je bil sklep o delitvi sredstev napačno zapisan. Zapisalo se bo 

popravek k zapisniku.  

Pohvalimo nove klopi okoli šole, vreče, preoblečene stole in nove kotičke za druženje znotraj šole. 

Ravnateljica nam preda tabelo s stanjem sredstev šolskega sklada.  

V lanskem šolskem letu se je porabilo sredstva za nakup vreč, vstopnic za Gardaland, klopi, miz, 

prevlek za stole ter za ekskurzije in subvencije šole v naravi. Ostalo je še 5.040,33 EUR na računu 

ter 800 EUR gotovine iz naslova Eko dneva, ki jo je še potrebno položiti. Po programu iz prejšnjega 

leta se bo nabavilo še natikače za vstop v šolski atrij. 

SKLEP: Razen popravka k zapisniku prejšnje seje se z ostalim delom zapisnika prejšnje seje 

strinjamo. 

 

Ad 3: 

Glede sprememb v pravilniku šolskega sklada OŠ Bovec se po daljšem pogovoru odločimo, da se z 

dopolnjevanjem pravilnika počaka. Ministrstvo za šolstvo se je obvezalo, da bo šolam pomagalo 

glede umestitve na seznam AJPES-a, ki šolam omogoča, da se lahko nameni 0,3 % dohodnine za 

šolske sklade, kot je po novem zapisano v 2. odstavku 135. člena ZOFVI. Ko bomo dejansko na 

seznamu, bomo lahko spreminjali oz. dopolnjevali pravilnik. 

SKLEP: Pravilnika o šolskih skladih se zaenkrat še ne bo spreminjalo. 

 

Ad 4: 

Pogovor je tekel o tem, kje in na kakšen način bi lahko s sredstvi najbolj pripomogli oz. 

razbremenili starše s plačili prevozov. Način plačila ekskurzij, kot je veljal do sedaj, se nam ni zdel 

optimalen. Sklenemo naslednje: 

SKLEP: Šolski sklad poravna celoten strošek prevoza za šolo v naravi v 7. razredu. 

SKLEP: Vrtcu Bovec se nameni 500 EUR.   

Nadaljujemo pogovor o subvencijah za šolo v naravi. 

SKLEP: Subvencionira se do polovice zneska letovanja ali dneva dejavnosti. 
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Tudi konec tega šolskega leta bodo izbrani učenci nagrajeni z izletom v Gardaland. 

SKLEP: Šolski sklad poravna vstopnino za Gardaland. 

 

Ad 5: 

Nadaljujemo debato o programu dela za tekoče šolsko leto.  

Ravnateljica nam pove, da bo že 13. 10. 2022 v sodelovanju z Rdečim križem potekala prireditev 

Drobtinica. Otroci bodo v šolo prinesli domače izdelke (marmelada, med, zelenjava, čaj ...) in jih 

ponujali na stojnici pred Mercatorjem. Obiskovalci bodo lahko te izdelke vzeli in podarili prispevek 

za šolski sklad. 

V decembru bo potekal novoletni bazar. Izvedba bo podobna lanski.  

Tjaša bo malo popravila in priredila prošnje za donacije. Čim prej se jih pošlje na naslove, ki jih 

imamo že od lani. V kolikor bi kdo želel, lahko kakšnega tudi dodamo. 

Nadaljujemo pogovor glede pitnika; kje bi bil nameščen in ali ga je sploh smiselno imeti. 

Ravnateljica pove, kje bi lahko stal, da bi bil dovod vode čim bližje. 

Pogovarjamo se tudi o kotičkih po šoli, kjer se učenci zelo radi zadržujejo. Ravnateljica nam pove, 

da bo Erik Cuder, ki je zaposlen v Mahle Bovec, dostavil 15 palet, iz katerih se bo uredilo še 

dodatne klopi. Šolski sklad lahko kasneje poravna stroške nakupa mehkih blazih, ki bi jih dali na 

klopi. 

Vsi smo navdušeni nad idejo vrtnega šaha – velike figure. Lahko bi se nahajal v atriju. Če pa bi bila 

podlaga prenosna, bi ga lahko igrali tudi v notranjih prostorih. Vsi se strinjamo, da stroške nakupa 

lahko poravnamo, v kolikor bo interes. 

Prav tako bi bilo lepo stopnice pred šolo opremiti z lesenimi letvicami.  

Ravnateljica pove, da otroci v podaljšanem bivanju pogrešajo igre na prostem. Smiselno bi bilo 

nabaviti igre iz lesa za zunanjo uporabo. Ko bo jasno, kaj si želijo, bo šolski sklad o tem razpravljal. 

Pogrešajo tudi mini gole. Denise se bo pri učitelju telovadbe pozanimala, ali jih mogoče že ni na 

šoli. 

SKLEP: Sklenemo okvirni plan dela: 

- Drobtinica v oktobru 

- Šolski bazar v decembru 
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- Zbiranje papirja v okviru Eko dneva  

- Pošiljanje prošenj za donacije podjetjem na širšem Bovškem  

 

SKLEP : Sklenemo okvirni plan namenitve sredstev: 

- nabava dodatnih vreč, 

- ureditev in dopolnitev kotičkov za druženje, 

- nabava raznih družabnih iger ( vrtni šah, ...), 

- pokritje vstopnine za nagradni izlet v Gardaland,, 

- plačilo prevozov ekskurzije, 

- pokritje subvencioniranje šole v naravi do polovice zneska letovanja ali dneva dejavnosti, 

- lesene letvice na stopnicah pred šolo. 

 

Ad 6: Pod to točko ni bilo dodatnih vprašanj. 

 

Konec sestanka ob 17:45. 

 

Predsednica šolskega sklada: Tjaša Kranjc Trebše 

 


