
 

POROČILO ŠOLSKEGA 

SKLADA 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Upravni odbor je na svoji prvi seji pripravil program dejavnosti za zbiranje 

sredstev za šolsko leto 2018/19. 

Izpeljali smo naslednje dejavnosti: 
 
1. Zbiranje papirja. 

2. Zbiranje kartuš, tonerjev. 

3. Novoletni bazar. 

 
Sredstva smo pridobili tudi s pomočjo: 
 

1. Prostovoljnih prispevkov staršev. 

2. Donacij. 

V šolskem letu 2018/2019 smo imeli 1 redno sejo ter 13 korespondenčnih sej. 

Na sejah smo sproti pregledovali finančno stanje Šolskega sklada, načrtovali 
predvidene dejavnosti in pregledovali vloge, ki so jih med letom učitelji – vodje različnih 
dejavnosti naslavljali na šolski sklad. 

KORESPONDENČNE SEJE 2018/19 

11. 9. 2018; 1. korespondenčna seja: Obravnavanje prošnje plačilo ogled 

Planetarija učencem, ki so v plavalni šoli v Čatežu 

. 11. 2018: 2. korespondenčna seja: Pomoč učenci Jerneju Dovžanu 

(korespondenčna seja preklicana) 

26. 11. 2018, 3. korespondenčna seja šolskega sklada: Plačilo avtobusnega 

prevoza Tržič – Ljubljana – Tržič učencem, ki obiskujejo program za nadarjene 

učence in priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni   

4. 1. 2019, 4 korespondenčna.seja; Plačilo kosil učencem na državnem 

tekmovanju Mladina in gore 

15. 2. 2019, 5. korespondenčna seja; Plačilo avtobusnega prevoza iz Tržiča na 

Orehek in nazaj, v znesku 160€  (7. festival naše prihodnosti) 

18. 3. 2019, 6. korespondenčna seja: Subvencioniranje šole v naravi na Debelem 

rtiču učenkama iz 6. a razreda (eni učenki v višini 70%- 111,30€; eni učenki v višini 

45%- 71,55€). 

4. 2019, 7. korespondenčna seja: Subvencioniranje plavalne šole v Čatežu 

učenkama iz 2. b razreda (do 70% višine subvencije, kar znaša 98€). 
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12. 4. 2019, 8. korespondenčna seja; Plačilo prevoza in malice 9. devetošlocem, 

ki se bodo udeležili zaključne prireditve Projekta cajon v Škofji Loki.  

12.4. 2019, 9. korespondenčna seja: Doplačilo razlike prevoza učencem 

izbirnega predmeta, ki znaša 27€. 

25. 4. 2019, 10 korespondenčna seja: Plačilo prevoznih stroškov vokalni skupini 

Katarince  

6. 5. 2019, 11. korespondenčna seja: Finančna pomoč v vrednoti 120€, za plačilo 

učiteljem spremljevalcem v okviru Razširjenega programa (Gibanje za zdravje in 

dobro počutje)  

15. 5. 2019, 12. korespondenčna seja: Subvencioniranje Plavalne šole v Čatežu 

in Subvencioniranje raziskovalnega tabora na Debelem rtiču 

18. 6. 22019, 13. korespondenčna seja: Odobritev namenske donacije  - plačilo 

prevoza v Gardaland 

 

Glede na sprejete sklepe je upravni odbor potrdil plačilo ali doplačilo (v primeru, 
da del stroškov krije Ministrstvo za šolstvo in šport) prevozov za naslednje 
ekskurzije: 
 

1. razred: ŽIVALSKI VRT  

2. razred: ARBORETUM   

3. razred: BOHINJ  

4. razred: DOLINA VRAT  

5. razred: PODČETRTEK 

6. razred: PRIMORSKA (v okviru tabora Debeli rtič) 

7.  razred: DOLENJSKA   

8. razred: GORENJSKA 

9. razred: POSOČJE 

POŠ Lom: EKSKURZIJA  

POŠ Podljubelj: EKSKURZIJA 

 

Glede na sprejete sklepe je upravni odbor potrdil prispevek (15€) za vsakega 

učenca, ki se udeleži tabora v okviru programa šole. 

1. razred: OKOLICA TRŽIČA (Šija ali Dom pod Storžičem)  

3. razred: ČATEŽ  

5. razred: BODENTAL  

6. razred: DEBELI RTIČ 



Plačilo nagrade učencem in učenkam 9. razreda, ki bodo prostovoljno pomagali pri 

zbiralni akciji papirja (iz šolskega sklada bomo namenili 2,5€/na dan za sodelovanje 

na zbiralni akciji papirja). 

 

Upravni odbor je potrdil prispevek 120€ zmagovalnemu razredu pri zbiralnih akcijah 

papirja (skupni zmagovalec jesenske in pomladanske akcije). 

 

Plačilo ogled planetarija v okviru Einstainovega dne. 

 

28. 6. 2019                                                                   Predsednica šolskega sklada 

                                                                                     Blanka Rejc 

   


