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

sredstev za šolsko leto 2019/20. 

Izpeljali smo naslednje dejavnosti: 
 

1. Zbiranje papirja. 

2. Zbiranje kartuš, tonerjev. 

3. Novoletni sejem. 

 
Prostovoljni prispevki staršev. 
 
Sredstva smo pridobili tudi s pomočjo: 
 

1. Prostovoljnih prispevkov staršev. 

2. Donacij. 

V šolskem letu 2019/2020 smo imeli 1 redno sejo ter 6 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 2019/20 

Datum  

27. 8. 2019 1. seja šolskega sklada 

Vsebina: Pregled poročila in pregled finančnega poročila za šolsko leto 2018/2019, 
načrt dejavnosti pridobitve in porabe sredstev za šolsko leto 2019/2020. 

8. 9. 2019; 1. korespondenčna seja: Plačilo izredne finančne pomoči učencem, za 
šolo v naravi v Čatežu 
 

22. 9. 2019: 2. korespondenčna seja: Financiranje oz. sofinanciranje prevoza v 
Ljubljano učencem, ki se bodo udeležili Znanstvenega bazarja, v okviru predmetov 
poskusi v kemiji, pouka kemije in fizike  
 

8. 12.2019, 3. korespondenčna seja šolskega sklada: Plačilo prevoza učencem 
(nadarjenim), ki so se udeležili Festivala naše prihodnosti na OŠ Orehek (Tržič- 
Orehek – Tržič) 

 
 

13. 12. 2019, 4 korespondenčna seja; SUBVENCIONIRANJE NARAVOSLOVNO 
REKREATIVNEGA TABORA učencem 6. razredov. 
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(subvencioniranje ni bilo potrebno, ker je zaradi izredne situacije –pandemije, 
tabor odpadel) 

10. 1. 2020, 5. korespondenčna seja; Denarna pomoč učencem, ki se bodo 
udeležili tabora na Debelem rtiču (15€ na učenca ) (subvencioniranje ni bilo 
potrebno, ker je zaradi izredne situacije –pandemije, tabor odpadel) 
 

29. 6. 2020, 6. korespondenčna seja: Subvencioniranje plačila učilnice v naravi  

 

Glede na izredne razmere (razglasitev pandemije in dela na daljavo), so odpadla 
določena šolska tekmovanja ter tudi ekskurzije, ki naj bi jih šolski sklad 
sofinanciral. Upravni odbor  je potrdil plačilo ali doplačilo (v primeru, da del 
stroškov krije Ministrstvo za šolstvo in šport) prevozov za naslednji ekskurziji: 
 

7.  razred: DOLENJSKA   

8. razred: GORENJSKA 

 

Upravni odbor je potrdil prispevek zmagovalnemu razredu pri zbiralnih akcijah papirja 

(skupni zmagovalec jesenske in pomladanske akcije). 

 

Upravni odbor je potrdil sofinanciranje izgradnje učilnice na prostem. 

 

 

3. 7. 2020                                                                   Predsednica šolskega sklada 

                                                                                   Blanka Rejc 

   

 


