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Zapisnik 6. sestanka šolskega sklada OŠ Bovec – korespondenčna  

seja 

Začetek seje 7. 12. 2022 ob 21.00 uri in konec 9. 12. 2022 ob 23.00 uri. 

 

Dnevni red: 

 
1. točka: Dopolnitev Pravilnika šolskega sklada OŠ Bovec 
 

Ad1. 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 

142. člena Zakona o dohodnini so šolski skladi oz. skladi vrtcev uvrščeni na seznam 

upravičencev do donacij za leto 2022.  

V skladu s spremembo smo sklenili dopolniti Pravilnik Šolskega sklada OŠ Bovec oz. 

napisali Sklep o dopolnitvi Pravilnika Šolskega sklada OŠ Bovec. 

SKLEP: 

Vsi člani (7 članov je glasovalo za) UO šolskega sklada OŠ Bovec se strinjamo, 

da se 4. člen Pravilnika šolskega sklada OŠ Bovec dopolni tako, da se po novem 

glasi: 

 

4. člen 
(namen in dejavnost sklada) 

 

Namen: 
- sofinanciranje dejavnosti posameznega učenca, razreda ali oddelka, ki niso sestavni del 
  obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, 
tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize ...), 
- nagrajevanje (praktične nagrade) posameznih učencev ali skupin učencev za izjemne 
dosežke na različnih področjih dela, 
- sofinanciranje raziskovalne in projektne dejavnosti učencev na šoli, 
- pomoč pri nakupu nadstandardne opreme, 
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- sofinanciranje udeležbe otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so 
povezane z izvajanjem programa in se ne sofinancirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na 
ta način zagotavlja enake možnosti, 
- enkratna pomoč učencem pri nepredvidenih dogodkih (naravne in ostale nesreče). 

  

 Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz: 

      - prispevkov staršev, občanov in zaposlenih v zavodu, 
      - donacij (rezidenti namenijo do največ 0,3% dela dohodnine za posamezno leto) 
      - zapuščin, 
      - prispevkov drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, 
      - iz drugih virov (prihodki zbiralnih akcij starega papirja, kartuš, dogodkov, bazarjev ...). 
 

 

Zapisala: Tjaša Kranjc Trebše 


