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

sredstev za šolsko leto 2021/22. 

Izpeljali smo naslednje dejavnosti: 
 

1. Zbiranje papirja. 

2. Zbiranje kartuš, tonerjev. 

 
Sredstva smo pridobili tudi s pomočjo: 
 

1. Prostovoljnih prispevkov staršev. 

2. Donacij. 

V šolskem letu 2021/2022 smo imeli 1 sejo ter 8 korespondenčnih sej. 

 

SEJA IN KORESPONDENČNA SEJA 2021/2022 

  

14. 10. 2021 1. seja šolskega sklada 

Vsebina:  
Pregled poročila in pregled finančnega poročila za šolsko leto 2020/2021, načrt 
dejavnosti pridobitve in porabe sredstev za šolsko leto 2021/2022. Izvolile smo 
predsednico in namestnico. Pregledale smo nov pravilnik delovanja šolskega sklada.  

28. 12. 2021; 1. korespondenčna seja:  
Potrditev in sprejem PRAVILNIKA O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA OŠ TRŽIČ 

24. 2. 2022: 2. korespondenčna seja:  
Plačilo avtobusnega prevoza učencem iz Tržiča v Mojstrano in nazaj (približno 
160€), ki se pripravljajo na državno tekmovanje Mladina in gore 

9. 3.2022, 3. korespondenčna seja šolskega sklada: 
 Sofinanciranje avtobusnega prevoza učencem iz Tržiča v Ribnico in nazaj (50% 
plačila prevoza – 270€), v okviru tehniškega dne za učence 7. razredov.  

22. 3. 2022, 4 korespondenčna seja;  
Subvencija plavalne šole v ČATEŽU za 3. razred od 11.4. – 15.4. 2022 (256,5€) in 
subvencija šola v naravi v Savudriji za 7.razred od 13. 6. – 17. 6. 2022 (368€) 

3.4. 2022, 5. korespondenčna seja;  
Subvencija šole v naravi v Savudriji za 7.razred od 13. 6. – 17. 6. 2022 (45 % 
višine subvencije 103,5€). 
Subvencija za Šolo v naravi, ki bo potekala v šolskem letu 22/23 v septembru. 
Polna cena znaša 230 €, učenec je upravičen do 45 %višine subvencije (103, 5%). 
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Subvencija tabora Človek in gorsko okolje, ki poteka tri dni na Zelenici (od 25. 5. do 
27. 5.2022), za učence 8. razredov. Polna cena znaša 65 €.Po pregledu vloge je 
učenec 8. razreda upravičen do 20 % subvencije v višini 13 €. 

3.4. 2022, 6. korespondenčna seja:  
Sprejemu dodatne točke v LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLSKEGA SKLADA OŠ 
TRŽIČ za šolsko leto 2021/2022 (Načrt porabe sredstev za šolsko leto 2021/2022); 
plačilo najema planetarija v okviru naravoslovnega dne za učence od 6. do 9. 
razreda. Strošek najema je: 420€ 

6. 6. 2022, 7. korespondenčna seja: 
Subvencioniranje Poletne šole v naravi v Termah Čatež za učenca 2.razreda, ki po 
potekala v 3. razredu v šolskem letu 2022/2023; in sicer od 12. – 16. 9. 2022 (45 % 
višine subvencije, kar znese 85,5 €) 

19. 6. 2022, 8. korespondenčna seja:  
Subvencioniranje Poletne šole v naravi v Termah Čatež za učenca 2.razreda, ki po 
potekala v 3. razredu v šolskem letu 2022/2023; in sicer od 12. – 16. 9. 2022 (45 % 
višine subvencije, kar znese 85,5 €) 

 

Upravni odbor je potrdil prispevek zmagovalnemu razredu pri zbiralnih akcijah papirja 

(skupni zmagovalec jesenske in pomladanske akcije). 

Predsednica šolskega sklada 

                                                                                         Blanka Rejc 

   

 


