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Svet šole 
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Zapisnik DOPISNE SEJE (17. redne seje) SVETA ŠOLE 
 
 
Dopisna seje je potekala od torka, 29. septembra 2020, od 14:00 ure, do petka, 
2. oktobra 2020, do 14:00 ure. Sejo je sklicala predsednica Sveta šole mag. Tjaša 
Kampos. 
 

 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje  
2. Pregled in potrditev Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2019/20 
3. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 
4. Soglasje Sveta šole k programu in finančnemu načrtu šolskega sklada 

 za šolsko leto 2020 – 2021 
5. Kriteriji subvencije letne šole v naravi 
6. Razno 

 
 
 

Svet šole je zaradi priporočil o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 izvedel 17. redno sejo v obliki dopisne seje. 
Člani sveta so preko elektronske pošte 29. 9. 2021 prejeli gradivo za obravnavo na 
dopisni seji, in sicer: 

- Zapisnik 16. seje Sveta šole 
- Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/2020 
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21 
- Program in finančni načrt šolskega sklada za šolsko leto 2020 – 2021 
 

 
 

Ad 1) 
Po končani dopisni seji predsednica sveta šole ugotavlja: 
v navedenem roku je glasovalo deset članov. Vsi člani so potrdili zapisnik 16. seje. 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato se sprejme: 

 
SKLEP 1 : Sprejme in potrdi se zapisnik 16. redne seje Sveta šole. 



 

Ad 2) 

Svet šole mora potrditi Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/2020. 
 
Po končani dopisni seji predsednica Sveta šole ugotavlja: 
v času razpisane seje, je v navedenem roku svojo opredelitev podalo deset od 
enajstih članov Sveta šole. Vsi člani, ki so podali opredelitev, so potrdili potrditi 
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/2020. 
 
Na podlagi opredelitve članov sveta je sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 2: Svet zavoda OŠ Venclja Perka potrdi in sprejme Poročilo o realizaciji 
LDN za šolsko leto 2019/2020. 
 
Ad 3) 

Svet šole mora potrditi Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21. 
 
Po končani dopisni seji predsednica Sveta šole ugotavlja: 
v času razpisane seje, je v navedenem roku svojo opredelitev podalo deset od 
enajstih članov Sveta šole. Vsi člani, ki so podali opredelitev, so potrdili Letni delovni 
načrt, zato je sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 3: Svet zavoda OŠ Venclja Perka potrdi in sprejme Letni delovni načrt 
za šolsko leto 2020/21. 
 
Ad 4) 

Svet šole poda soglasje k Programu in finančnemu načrtu šolskega sklada za šolsko 
leto 2020 – 2021. 
 
Po končani dopisni seji predsednica Sveta šole ugotavlja: 
v času razpisane seje, je v navedenem roku svojo opredelitev podalo deset od 
enajstih članov Sveta šole. Vsi člani, ki so podali opredelitev, so soglašali z Letnim 
programom dela in s Finančnim načrtom Šolskega sklada OŠ Venclja Perka, zato je 
sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 4: Svet zavoda OŠ Venclja Perka poda soglasje k Letnemu programu 
dela in k Finančnemu načrtu dela Šolskega sklada OŠ Venclja Perka za leto 
2020/2021.  
 
Ad 5) 
Svet šole mora sprejeti kriterije za subvencijo letne šole v naravi.  
 
Kriteriji so bili 28. 9. 2020 obravnavani na Svetu staršev. 
MIZŠ letno zagotavlja sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje ene šole v 
naravi eni generaciji učencev. Isti generaciji se letno zagotavljajo tudi sredstva za 
subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati 
prispevka za šolo v naravi. Če šola za učence organizira v času obveznega šolanja 
(torej od 1. do 9. razreda) več izvedb šole v naravi (npr. plavalno, smučarsko in še 
kakšen raziskovalni tabor, ali pa celo vsako leto), se sama odloči, za katero izvedbo 



bo namenila sredstva sofinanciranja in subvencioniranja. Teh sredstev ni dovoljeno 
razporejati na druge izvedbe šole v naravi. Ta sredstva so namenjena izključno 
znižanju prispevka staršev za to šolo v naravi. 
 
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo 
v naravi, MIZŠ v skladu z 12. členom pravilnika šoli zagotovi dodatna sredstva v 
višini najmanj 15 % in največ 45 % od sredstev, ki jih šola prejme za sofinanciranje 
šole v naravi. Sredstva je potrebno porabiti za tisto izvedbo šole v naravi, za katero 
se porabijo tudi sredstva za sofinanciranje. 
Glede na predhodno mnenje Sveta staršev je šola pripravila podrobnejše kriterije o 
dodelitvi sredstev posameznemu učencu, katere mora sprejeti Svet šole. 
Predlagani kriteriji so 

1. Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu. 
2. Prejemanje otroškega dodatka in višina OTD. 
3. Brezposelnost enega ali obeh staršev. 
4. Dolgotrajna bolezen. 
5. Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 

Dodani s predlogom staršev: 
6. Starši samohranilci  
7. Otroci iz družin s tremi in več šoloobveznimi otroki. 
8. Prednost imajo mlajši otroci. 
9. Stiska zaradi neplačanih dolgov (neplačniki). 

 
Ravnatelj šole v postopku dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi 
imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in najmanj dva strokovna 
delavca šole. Komisija na podlagi pisne vloge staršev odloči o upravičenosti učenca 
do subvencioniranja šole v naravi. 
Šole lahko znižajo prispevek učencev za šolo v naravi tudi s sredstvi, ki jih za ta 
namen zagotavljajo lokalne skupnosti, donatorji in sponzorji. 
 
Po končani dopisni seji predsednica Sveta šole ugotavlja: 
v času razpisane seje, je v navedenem roku svojo opredelitev podalo deset od 
enajstih članov Sveta šole. Vsi člani, ki so podali opredelitev, so potrdili in sprejeli 
predlagane kriterije subvencije šole v naravi. 
 
Na podlagi opredelitve članov sveta je sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 5: Svet zavoda OŠ Venclja Perka sprejeme podrobnejše kriterije za 
subvencijo letne šole v naravi. 
 
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji 
Sveta šole. 
 
 
Zapisala:      Predsednica Sveta šole: 
mag. Tjaša Kampos        mag. Tjaša Kampos 
 
Dada Strle 


