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Tržič, 5. 9. 2014 
 
Zapisnik 1. Seje Šolskega sklada 
 
Seja je bila v petek, 5. 9. 2014, ob 7.00 v pisarni ravnatelja.  
 
Prisotni: Stanislav Grum, ravnatelj, Drago Zalar, pomočnik ravnatelja, Boštjan Meglič, predsednik 
sveta šole, Silvo Japelj, Alojzija Lukač, Irena Rožič-Šter, Irena Žnidarič, Alojzija Lukač in Lea Torkar 
 
Odsotni: Darja Grm – opravičeno odsotna, Janja Meglič – porodniški dopust 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje 
2. Pregled poročila za šolsko leto 2013/14 (predsednica Irena Žnidarič) 
3. Pregled finančnega poročila za šolsko leto 2013/14 (računovodkinja Irena Rožič Šter) 
4. Načrt dejavnosti in porabe sredstev za šolsko leto 2014/15 
5. Nove vloge 
6. Priprava predloga za imenovanje nadomestnega člana 
7. Prireditve 
8. Razno 

 
 

Točka 1   Zapisnik 3. seje, ki je bila v lanskem šolskem letu  je bil soglasno potrjen. 

Točka 2 Predsednica Šolskega sklada je predstavila Poročilo o delovanju šolskega sklada za šolsko leto 

2013/14 (priloga 1). Lansko šolsko leto smo imeli 3 redne seje in 7 korespondenčnih sej. Povedala 

je, da ga bo objavila na spletni strani šole. 

Učitelje je pozvala, da za letošnje šolsko leto pošljejo predloge Upravnemu odboru v kolikor bodo 

načrtovali dejavnosti, ki bi jih lahko Šolski sklad finančno podprl. 

Točka 3 Irena Rožič-Šter je predstavila finančno poročilo (priloga 2). Nanj ni bilo pripomb.  

Osnovna šola Tržič, Šolska ulica 7, 4290 Tržič 

Tel.  04 5971-250 
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Točka 4  

in 5 

Predsednica Irena Žnidarič je predstavila LDN Šolskega sklada za šolsko leto 14/15. 

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

porabo sredstev za šolsko leto 2014/15. 

Izpeljali bomo naslednje dejavnosti: 

1. Zbiranje papirja 

2. Zbiranje kartuš, tonerjev 

3. Novoletni bazar 

Sredstva bomo pridobili tudi s pomočjo: 

4. Prostovoljnih prispevkov staršev 

5. Donacij 

6. Prireditve 

Predsednica Irena Žnidarič bo pripravila vlogo za prostovoljne prispevke staršev in jo priložila 

položnici za oktober (novembra). 

Sredstva bomo namenili za: 

- plačilo prevozov učencem na dejavnosti oz. bomo le te subvencionirali, 

- plačilo prijavnin in prevozov na tekmovanja, 

- subvencioniranje  taborov v okviru programa šole, 

- subvencioniranje projektov, 

- nekaj sredstev pa bomo namenili reševanju socialno šibkim učencem. 

Upravni odbor je potrdil plačilo ali doplačilo (v primeru, da del stroškov krije Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport) prevozov za naslednje ekskurzije: 

1. razred: ŽIVALSKI VRT 

2. razred: ARBORETUM 

3. razred: BOHINJ 

4. razred: DOLINA VRAT 

5. razred: PODČETRTEK 

7. razred: DOLENJSKA 

8. razred: PREKMURJE 

POŠ Lom: POSTOJNA 
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POŠ Podljubelj: ITALIJA 

 

Upravni odbor je potrdil sofinanciranje naslednjih taborov: 

2. razred: ŠIJA (10 € na učenca) 

3. razred: ČATEŽ (10 € na učenca) 

5. razred: BODENTAL (10 € na učenca) 

6. razred: DEBELI RTIČ (12 € na učenca) 

9. razred: POSOČJE (12 € na učenca) 

 

Predsednica je prebrala prispele vloge.  

Upravni odbor je potrdil naslednje dejavnosti : 

 Prevoza na čebelarsko tekmovanje učencev POŠ Lom.  

 JUMNIACAR – projekt za učence 4. razredov (varnost v prometu). 

 PLANETARIJ – za učence tretje triade v okviru Einsteinovega dne. 

 Sofinanciranje nakupa klopi pred vhodom v šolo  in pitnika v šoli. 

Točka 6 Irena Žnidarič je povedala, da članica Janja Meglič, predstavnica staršev odhaja na porodniški 

dopust. Zato bodo v podružnični šoli v Lomu na roditeljskem sestanku zbrali novega predstavnika 

staršev.  

Točka 7 Prireditve 

V septembru 2014 bosta v Tržiču dve prireditve od katerih bo nekaj sredstev namenjenih šolskemu 

skladu. 

12. 9. 2014, ob 18. uri bo v Dvorani tržiških olimpijcev Olimpiada. 

Šolski sklad je zadolžen za pripravo stojnice (izdelki učencev iz gline, okrasitev stojnice, skrinjica, 

propagandni material). Za stojnico bodo poskrbeli učenci 9. razredov in razredničarka. Predlog je bil 

podan s strani učitelja Silva Japlja, ki pri prireditvi aktivno sodeluje, da se sredstva namenijo 

učencem 9. razredov.  

Za stojnico bo zaprosil uradno TPIC ravnatelj, hišnik jo bo pripeljal v šolo. 

 

13. 9. 2014, ob 19. Uri bo v Kulturnem centru v Tržiču kulturna prireditev, ki jo organizira likovno 

kulturno društvo Tržič, ki ga vodi gospa Globočnik.  
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Likovniki iz vse Slovenije so prispevali slike, izkupiček od prodanih slik bodo namenili vsem trem 

tržiškim šolam. 

S prireditvijo bodo obeležili ta dogodek. Denar od prodanih vstopnic bodo namenili prav tako vsem 

trem šolam.  

Naša naloga je, da pri tem dogodku pomagamo: 

priprava pogostitve za nastopajoče, 

garderobe,  

2 glasbeni točki (zborček). 

Upravni odbor je sodelovanje na obeh prireditvah podprl. 

Točka 8 Seja je bila zaključena ob 7.45. 

 

 

Zapisnik zapisala                                                                                                                      

Lea Torkar                                                                                        
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Priloga 1 
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Upravni odbor je na svoji prvi seji pripravil program dejavnosti za zbiranje sredstev za 

šolsko leto 2013/14. 

Izpeljali smo naslednje dejavnosti: 

1. Zbiranje papirja 

2. Zbiranje kartuš, tonerjev 

3. Novoletni bazar 

 

Sredstva smo pridobili tudi s pomočjo: 

4. Prostovoljnih prispevkov staršev 

5. Donacij ( Senzum d. o. o. za POŠ Podljubelj, Rdeči križ Tržič, Tržiški muzej v 

sodelovanju z Lions klub Bled, Radio Gorenc, Petrol, anonimni donatorji) 

 

Pripravili smo načrt porabe sredstev za šolsko leto 13/14 

 

V tem šolskem letu smo imeli 3 redne seje ter 7 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. 

 Na sejah smo tako odobrili: 

- plačilo prevozov učencem na dejavnosti oz. smo le te subvencionirali, 

- plačilo prijavnin in prevozov na tekmovanja, 

- subvencioniranje  taborov v okviru programa šole, 

- subvencioniranje projektov, 

- nekaj sredstev pa smo namenili reševanju socialno šibkim učencem. 

Osnovna šola Tržič, Šolska ulica 7, 4290 Tržič 

Tel.  04 5971-250 

Faks  04 5971-260 

http://www.ostrzic.si 
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PREGLED ODOBRENIH AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2013/14 PO 

ZAPISNIKIH 

2. seja 

Sklep 2: 

Učencem POŠ Lom in Podljubelj se pokrije prevoz na fakultativni pouk računalništva.  
 
 

KORESPONDENČNE SEJE 2013/4 

1. KORESPONDENČNA SEJA 

Sklep 1:  

Vsi člani upravnega odbora, ki so se odzvali vabilu, so soglasno podprli predlog za  
pokritje stroškov vstopnine in prevoza 9 učencem za ogled predstave v Lutkovnem 
gledališču, plačilo dveh vstopnic za Atlantis in sofinanciranje šole v naravi v 
Bodentalu dvema učencema. 
 

2. KORESPONDENČNA SEJA 

Sklep 1:  

Vsi člani upravnega odbora, ki so se odzvali vabilu, so soglasno podprli  predlog za 

sofinanciranje šole v naravi na Debelem rtiču za enega učenca v višini 70% polne 

cene oz. 101,5 €. 

 

3. KORESPONDENČNA SEJA 

Sklep 1: 

Člani upravnega odbora, ki so se odzvali vabilu, so podprli  predlog za sofinanciranje 

nadstandardnega programa Jumnikar v višini 122,50 €. 

 

 

4. KORESPONDENČNA SEJA 
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Sklep 1:  

Vsi člani upravnega odbora, ki so se odzvali vabilu, so soglasno podprli  predlog za 

kritje stroškov spremljevalke za gibalno ovirano učenko v višini  99 €. 

 

5. KORESPONDENČNA SEJA 

Sklep 1:  

Vsi člani upravnega odbora, ki so se odzvali vabilu, so soglasno podprli  predlog za 

kritje stroška vstopnice za obisk Atlantisa za eno učenko. 

 

6. KORESPONDENČNA SEJA 

Sklep 1:  

Vsi člani upravnega odbora, ki so se odzvali vabilu, so soglasno podprli  predlog za 

sofinanciranje tabora v Posočje za enega učenca v višini 59,08 €. 

 

7. KORESPONDENČNA SEJA 

Sklep 1:  

Vsi člani upravnega odbora, ki so se odzvali vabilu, so soglasno podprli  predlog za 

kritje materialnih stroškov za TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA v višini     

42,16 €. 

 

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: 

6. razred: ŽIVALSKI VRT 

7. razred: ARBORETUM 
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8. razred: BOHINJ 

9. razred: DOLINA VRAT 

10. razred: PODČETRTEK 

9. razred: PREKMURJE 

POŠ Lom: POSTOJNA 

POŠ Podljubelj: ITALIJA 

 

Glede na sprejete sklepe je upravni odbor potrdil sofinanciranje naslednjih 

taborov: 

4. razred: ŠIJA (10 € na učenca) 

5. razred: ČATEŽ (10 € na učenca) 

7. razred: BODENTAL (10 € na učenca) 

8. razred: DEBELI RTIČ (12 € na učenca) 

9. razred: KOZJAK (10 € na učenca) 

10. razred: POSOČJE (12 € na učenca) 

 

 

 

Tržič, 2. 7.  2014                                                           

  Irena Žnidarič, predsednica sklada 
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Priloga 2 

FINANČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA 

 

ODHODKI ZNESEK v € 

Stroški tekmovanj -  učenci 421,52 

Prevozi na tekmovanja 472,50 

Prispevek za tabor Posočje 444,00 

Prispevek za zimsko šola v naravi Bodental 340,00 

Prispevek za plavalno šolo  Debeli rtič 615,00 

Prispevek za tabor Šija 300,00 

Prevoz POŠ Podljubelj na fakultativni pouk računalništva  383,25 

Prevoz POŠ Lom  na fakultativni pouk računalništva  306,60 

Sofinanciranje tehniškega dne, Jumnicar 122,50 

Prevoz POŠ Podljubelj v  Italijo 404,78 

Prevoz ekskurzija 8. r,  Prekmurje 346,30 

Prevoz ekskurzija  5. r, Podčetrtek 161,62 

Prevoz ekskurzija 4. r, Vrata 209,00 

Prevoz ekskurzija 2. r, Arboretum 116,40 

Prevoz ekskurzija 3. r,  Bohinj 116,40 

Prevoz ekskurzija 1. r, živalski vrt Lj. 136,59 

Prevoz POŠ Lom  v Postojnsko jamo 238,27 

Cestnine 120,60 

Materialni stroški za Teden vseživljenjskega učenja 42,12 

Popravilo učnih pripomočkov Podljubelj 252,54 

Sofinanciranje tabora Debeli rtič 101,50 

1 x vstopnina plavanje Atlantis 8,50 

Sofinaciranje ekskurzije Posočje 59,08 

Sofinanciranje šole v naravi Bodental - 1 x 20,00 

SKUPAJ ODHODKI 5.739,07 

Stanje šolskega sklada 31.8.2014 4.325,89 

  V Tržiču, 29.7.2014 
 Pripravila: Irena Rožič Šter 
 

   


