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Datum: 7. 3. 2023 

Z A P I S N I K 

1. redne seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila V PONEDELJEK, 06. 03. 2023, OB 18.00 v učilnici 
za angleščino OŠ Dobrepolje, Videm 80. 

Prisotni: Alenka Zabukovec, Sonja Lenarčič (nadomešča g.Grandovca), Teja Rajar, Petra Usenik, Mateja 
Javoršek, Jolanda Mihelič in Tina Pogorelc  

Odsotni z opravičilom: Ivan Grandovec in Martina Prhaj  

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika seje Upravnega odbora z dne, 30. 11. 2022; 
2. Pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje Upravnega odbora z dne, 13. 12. 2022; 
3. Pregled in sprejem finančnega poročila šolskega sklada od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; 
4. Pregled in sprejem letnega programa s finančnim načrtom za leto 2023; 
5. Razno (predlogi za zbiranje sredstev). 

Alenka Zabukovec je vse prisotne lepo pozdravila ter se zahvalila za udeležbo. Nadaljevala je s prvo 
točko dnevnga reda. Nad zapisnikom zadnje seje UO ŠS pripomb ni bilo, prisotni so zapisnik soglasno 
sprejeli.  

Sklep 1: 
UO je sprejel zapisnik seje z dne 30. 11. 2022. 
 
Predsedujoča je nadaljevala z drugo točko dnevnega reda. Pripomb nad zapisnikom korespondenčne 
seje UO z dne 13. 12. 2022 s strani prisotnih ni bilo, zato je bil zapisnik izglasovan z večino.  
 
Sklep 2: 
UO je sprejel zapisnik korespondenčne seje z dne 30. 11. 2022. 
 
Alenka Zabukovec je prosila pomočnico ravnatelja Sonjo Lenarčič, da predstavi finančno poročilo ŠS iz 
preteklega leta. Poročilo, kot je razvino iz priloge zapisnika, je bilo poslišanem s strani Alenke dano na 
glasovanje. Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.  
 
Sklep 3: 
UO je sprejel finančno poročilo šolskega sklada za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 seje z dne 
30. 12. 2022. 
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Alenka Zabukovec preide k četrti točki dnevnega reda, in sicer na pregled in sprejem letnega programa 
s finančim poročilom za leto 2023. Alenka pove, da je letni načrt vezan na Pravilnik o delovanju ŠS, ki 
je bil korigiran na prejšnji seji. V interesu je zbiranje finančnih sredstev ŠS za otroke iz socialno šibkih 
družin ter za nadarjene otroke.  
Sonja Lenarčič izpostavi problem pomanjkanja branja osnovnošolcev ter predstavi načine s katerimi 
želijo motivirati otroke, da bi več brali. Predvsem je zaznati upad branja na prehodu iz razredne stopnje 
v predmetno stopnjo. V preteklem šolskem letu sta bili osvojeni le dve zlati bralni znački (značka, ki jo 
učenec osvoji, če opravi bralno značko v vseh devetih razredih). Omenjeno značko sta osvojila učenec 
iz Strug in učenec iz Vidma. Šola si močno prizadeva za promocijo branja. V tem šolskem letu so 
planirane naslednje dejavnosti, s katerimi želijo v privi vrsti nagraditi bralce in pevce ter pritegniti k 
branju nove učence: 
- skupni tabor članov mladinskega pevsega zbora ter bralcev za bralno značko (bralci 7., 8. in 9. 

razreda), ki bo potekal 14. in 15. aprila 2023 v CŠOD Bohinj. Tabora naj bi se udeležilo okrog 40 
otrok.  

- 21.04. 2023 obisk pisatelja  Primoža Suhodolčana za vse učence  
- učenci 9. razreda naj bi prebrali knjigo Mož z imenom Ove. Za nagrado sledi obisk kinodvorane,  
- 21.04.2023 noč v šoli za učence od 6. do 9. razreda šole na Vidmu, za učence podružničnih šol se 

noč v šoli izvede za vse razrede, termin pa je po dogovoru,  
- za najmlajše učence pa so organizirani npr.: obiski knjižnjice, obisk opere, podelitev bralnega 

palčka… 
 

Alenka Zabukovec je pri tem dodala, da se tudi knjižnica z organizacijo raznih dogodkov močno trudi, 
da bi pridobila bralce. Pravtako je še omenila koriščanje desetih prevozov, ki jih sponzorira občina. 
Sonja Lenarčič je povedala, da se šola teh prevozov poslužuje (3 prevoze izkoristi vrtec, 7 pa šola). 
 
Tejo Rajar je zanimalo ali so tudi otroci iz podružničnih šol vključeni v tabor na Bohinju. Sonja Lenarčič 
ji odgovori z da, in sicer to velja za učence od 7. razreda dalje.  

Sonja Lenarčič nadaljuje s predstavitvijo aktivnosti, ki se izvajajo na področju varne rabe interneta. 
Uspešno je bil izveden množični kviz A1, v mesecu marcu je predviden obisk kriminalista, ki bo otroke 
seznanil s pastmi spletnega nasilja. Udeležba na kvizu je pokazala potrebo po nakupu tablic. Tablice bi 
otroci uporabljali predvsem za interaktivne vaje. Prisotni člani so bili mnenja, da bi sredstva za nakup 
omenjenih tablic planirali v finančnem planu za naslednje leto. Odhodki finančnega načrta za to leto 
so namreč že načrtovani. Na voljo je sicer še nekaj sredstev, vendar bi z nakupom večjega števila tablic 
iztržili boljše pogoje/ceno pri operaterju. Zato se torej investicija preloži v naslednje leto.  

Mateja Javoršek je za naslednje šolsko leto predlagala organizacijo hiške eksperimentov. Omenjeni 
projekt je šola pred leti že gostila in je bil pri otrocih odlično sprejet. Letos izvedba hiške eksprimentov 
zaradi že planiranih dejavnosti šole ni izvedljiva. Projekt bi izvedli spomladi leta 2024. Za izvedbo 
projekta ocenjuje 1.000 eur prispevka iz šolskega sklada. Gre za logistično zahteven projekt. Vso 
opremo, rekvizite je potrebno pripeljati iz Ljubljane in jih razporediti po učilnicah, kjer potekajo 
eksperimenti, simulacije planetarijam,….  
 
Mateja Javoršek je predlagala, da se učence, ki so vseh devet razredov zaključili z odličnim uspehom 
(povprečna ocena 4,5) nagradi npr. s boljšim kalkulatorjem. Učenci so do sedaj sicer prejeli knjigo, 
vendar je mnenja, da bi jim poleg knjige, ki jo financira občina, kalkulator v srednjih šolah še kako prav 
prišel. Omenila je še, da ima osnovna šola Kočevje na vidnem mestu izobešene slike vseh učencev, ki 
so šolanje vseh razredov zaključili z odliko (stena s častnimi učenci). 
Mateja Javoršek je povedala, da se je formiralo 27 parov tutorjev, ki so pričeli z učenjem. Na koncu 
želijo tutorje za svoje delo nagraditi s pizzo. Šolski sklad z naslova: pomoč nadarjenim za namen 
nagrajevanja tutorstva nameni 150 eur.  
 



Sklep 4: 
UO sprejme, da se tutorje nagradi s pico v znesku do 150 € (z naslova pomoč nadarjenim učencem). 

Mateja Javoršek je člane seznanila še s prošnjama učiteljice Karmen Kljun, ki poučuje na PŠ Struge. 
Prošnji se nanašata za plačilo plavalnega tečaja prvošolke v vrednosti 34 eur ter za nakup delovnih 
zvezkov za bodočo četrtošolko (delovni zvezki so do tretjega razreda brezplačni, za omenjeno 
četrtošolko pa bi stroške nakupa delovnih zvezkov pokril šolski sklad z naslova pomoč socialno šibkim 
družinam). 

Sklep 5: 
UO sprejme sklep, da se učenki prvega razreda v Strugah pokrije stroške plavalnega tečaja v skupnem 
znesku 34 €, ter da se za učenko, ki bo v prihodnjem šolskem letu obiskovala 4. Razred, pokrije nakup 
delovnih zvezkov v znesku cca. 70 € (z naslova socialno šibkim učencem). 
 
Petra Usenik je predstavila potrebe s strani vrtca. Na zunanjem igrišču bi želeli v naslednjem šolskem 
letu dopolniti igrala z dvema novima igraloma. Gre za igrala Pozinek. Nova igrala se morajo namreč z 
že obstoječimi igrali dopolnjevati ter morajo ustrezati predpisom, ki veljajo za eko vrtce. Predstavnik 
podjetja Pozinek bo izvedel ogled terena in pripravil ponudbo.  
Alenka Zabukovec je predlagala pridobitev treh ponudb, saj je namreč na trgu ogromno ponudnikov 
tovrstnih zunanjih igral. Sama lahko šoli posreduje kontakte za tovrstno opremo.  
Za letošnje leto pa je v vrtcu želja po nakupu dveh namiznih odrov t.i. kamišibaj (89 eur/kom) ter odra 
za lutkovne predstave (129 eur). Kamišibaj odri so namenjeni govornim nastopom, na njih izobesijo 
svoje slike ali knjigo, ki jo predstavljajo. Igralnice bi si odra izposojale med seboj.   
Strošek nakupa odrov v vrednosti 310 eur se na odhodkovni strani finančnega plana zabeleži z novo 
postavko:  zviševanje standarda – vrtec. 
Petra Usenik je še omenila, da vrtec septembra praznuje 30 let delovanja in da bo ob tej priložnosti 
najverjetneje izšla publikacija.  
 
Sklep 6: 
UO odobri nakup dveh namiznih odrov ter odra za lutkovne predstave za vrtec v znesku do 310 € (z 
naslova zviševanje standarda – vrtec).  

Teja Rajar je omenila nakup globusov za starejše skupine v vrtcu. Predlog je podala že na zadnji seji UO 
šolskega sklada. Petra Usenik pojasni, da se vzgojiteljice niso opredelile do nakupa, saj skupini že 
razpolagata s globusom (vzgojiteljice pri delu s predšolskimi skupinami uporabljajo svoj globus). Sama 
se raje opredeli za nakup namiznih odrov. 

Alenka Zabukovec predlaga izdelavo namiznih odrov kamišibaj pri urah tehnike. Mateja Javoršek se je 
s predlogom strinjala. 

Po izčrpni debati je predsednica Alenka Zabukovec dala na glasovanje letni program dela s finančnim 
načrtom za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Omenjeni dokument je bil soglasno sprejet in je 
popravljen v skladu z sprejetimi spremembami ter bo objavljen na spletni strani šole. 

Sklep 7: 
UO je sprejel letni program dela s finančnim načrtom za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
 
Sledila je točka razno. 

Alenka Zabukovec je prisotne seznanila, da se letos angleški tečaj, ki je bil planiran zadnji teden v 
avgustu, zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvedel. Sonja Lenarčič je izrazila veliko obžalovanje, 



ker je tečaj res dober. Jolanda Mihelič je predlagala, če bi se povezali s sosednjo občino Velike Lašče, 
ter bi tako mogoče pridobili zadostno število tečajnikov. Sonja Lenarčič je izpostavila problem vožnje 
otrok. Alenka je predlagala da bi v bodoče razpisali več terminov, da se lahko starši lažje odločijo oz. 
uskladijo. Tejo Rajar je zanimalo ali nudijo tovrstni tečaj tudi za najmlajše. Sonja pove, da je bil ta tečaj 
namenjen otrokom od 4. razreda dalje. Sonja Lenarčič bo preverila kakšne so možnosti, da bi se tečaj 
vseeno izvedel.  

Jolanda Mihelič je predlagala enotne uniforme – majice oz. srajce za člane pevskega zbora. Sama je 
namreč mnenja, da bi kot zbor, ki zastopa šolo na revijah, moral imeti enotno obleko. Prav tako je 
mnenja, da se otrok čuti bolj pripadnega, če zbor deluje v enotnih oblekah. Sonja Lenarčič omeni, da 
so obstajale enotne majice. Do naslednjič pri zborovodkiniji preveri kako je z njimi. Petra Usenik omeni, 
da imajo otroci iz vrtca enotne majice ter trak okrog vratu.  

Alenka Zabukovec je predlagala organizacijo literarnih delavnic npr. kako nastanejo pesmi. Sonja 
Lenarčič pove, da je v naslednjem šolskem letu planiran obisk Boštjana Gorenca – Pižame, še leto 
kasneje pa Gombača. V sklopu noči v šoli so otroci izdelovali knjigo velikano, pisali najdaljše pesmi, 
izdelovali knjižna kazala, … Tako da nekaj s tega naslova je šola že organizirala.  

Tejo Rajar je zanimalo ali drži, da morajo starši pri vlogi, s katero se obračajo na šolski sklad za pomoč 
iz naslova socialno šibkih družin, posredovati svoje finančne podatke, na podlagi katerih se odloči ali si 
upravičen do sredstev. Prav tako jo je še zanimalo, ali ima v primeru dvojčkov, eden od njih letovanje 
oz. izlet brezplačno. Sonja Lenarčič do naslednjič pridobi oba odgovora.  

Jolanda Mihelič je za zbiranje sredstev šolskega sklada predlagala izdelavo šolskega koledarja, in sicer 
bi vsak razred izdelal svojega.  Alenka Zabukovec je bila mnenja, da se koledarjev nabere veliko in da 
sama uporabi le enega. Sonja Lenarčič je dejala, da bi bilo potrebno narediti oceno stroškov izdelave 
koledarjev.  

Sonja Lenarčič prisotne seznani, da je bila s strani šole v februarju vložena vloga za odobritev donacije 
rezidenta iz naslova dela dohodnine. Obvestilo šola pričakuje septembra. Straši bodo lahko šolskemu 
skladu namenili 0,33 % od dela dohodnine. Predlaga, da bi starše o tej možnosti donacije ŠS, z že 
izpolnjeno vlogo seznanili na proslavi, ki jo šola organizira decembra. 

Alenka Zabukovec predlaga, da bi prostovoljne prispevke staršev pridobili s položnicami, na katerih bi 
že bil napisan minimalni znesek ter poleg priloženo toplo spremno pismo. V pismu je potrebno navesti 
možnost refundiranja dohodnine, ter namen zakaj se sredstva zbirajo – pridobiti je potrebno opis hiše 
eksperimentov ter predstaviti dejavnosti, ki jih sklad namerava izvesti. Glede donacij podjetnikov, pa 
je potrebno pridobiti novejši seznam le-teh.  
Sonja Lenarčič prebere dopis, ki je bil pred leti posredovan staršem skupaj s položnico. Dopis se 
posreduje članom UO ŠS, ti pa v roku tedna dni pripravijo nov dopis, ki bo priloga k položnicam za 
starše. Položnice naj bi starši prejeli po proslavi, ki bo 22. 3. 2023. 
Dogovorili smo se, da bo na položnici določen minimalni znesek v višini 10 EUR. (ne bo prazna 
položnica). 

Mateja Javoršek je omenila, da so bili nabavljeni kompleti lego tehnik ter da so učitelji v januarju 
opravili izobraževanje. So navdušeni. V aprilu in maju bodo komplete predstavili učencem. V 
naslednjem šolskem letu bodo iz tega naslova ponudili izbirni predmet robotika za 8. in 9. razred. 
Zahvalila je se šolskemu skladu, ki je omogočil nakup teh kompletov.  

Sestanek zaključen ob 19.47. 
Zapisala: Tina Pogorelc  


