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

za šolsko leto 2015/16. 

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 (Rdeči križ Tržič, donacija Brodi za prehrano, Botrstvo, Petrol, Ust. Fundacija 
za boljši svet, donacija za nakup klavirja Podljubelj). 

 

Pripravili smo načrt porabe sredstev za šolsko leto 2015/16 
V tem šolskem letu smo imeli 3 redne seje ter 4 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, 

- nekaj sredstev pa smo namenili reševanju socialno šibkim učencem. 

 
KORESPONDENČNE SEJE 2015/16 

1. KORESPONDENČNA SEJA 

Šolski sklad je financiral plačilo vstopnine za Planinski muzej v Mojstrani, v okviru priprav na 
državno tekmovanje Mladina in gore. Vstopnina za 9 učencev in 2 mentorja je znašala 37 
evrov. 
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2. KORESPONDENČNA SEJA 

Šolski sklad je financiral avtobusni prevoz Tržič – Mojstrana  -Tržič, v okviru priprav na 
državno tekmovanje Mladina in gore. Znašalo je približno 110 evrov.  
 
3. KORESPONDENČNA SEJA 

Šolski sklad je enemu učencu odobril 20% subvencijo za Plavalno šolo v Čatežu, kar znese 
28 evrov. 

 

4. KORESPONDENČNA SEJA 

Šolski sklad je enemu učencu 45% subvencioniral zaključno ekskurzijo v Gardaland, kar znaša 27 
evrov 

 
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  

7. razred: DOLENJSKA 

8. razred: PREKMURJE  
9. razred: POSOČJE 
POŠ Lom: ZAKJUČNA EKSKURZIJA  
POŠ Podljubelj: ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 

 
Glede na sprejete sklepe je upravni odbor 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) 

 

 
Tržič, 29. 8. 2016                Blanka Rejc    

                   predsednica sklada 
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