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

za šolsko leto 2016/17. 

Izpeljali smo naslednje dejavnosti: 
 

1. Zbiranje papirja. 

2. Zbiranje kartuš, tonerjev. 

3. Novoletni bazar. 

4. Festival v okviru projekta Tržič mesto dobrih misli in želja in zaključna prireditev. 

 
Sredstva smo pridobili tudi s pomočjo: 
 

1. Prostovoljnih prispevkov staršev. 

2. Donacij (Rdeči križ Tržič, donacija Brodi za prehrano, namenske donacije, Petrol). 

V šolskem letu 2016/2017 smo imeli 2 redni seji ter 5 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 2016/17 

1. KORESPONDENČNA SEJA 

Šolski sklad je plačal nakup torbe za zaščito električnega klavirja za Podružnično šolo 
Podljubelj (40€). 
 
2.KORESPONDENČNA SEJA 
 

Finančno pomoč družini (30, 54€). Šolski sklad je družini pomagal pokriti neporavnane 
obveznosti šoli.  
 
3. KORESPONDENČNA SEJA 

Šolski sklad je Podružnični šoli Lom pod Storžičem plačal prijavnino in stroške prevoza na 
Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov v Škofji Loki. Prijavnina je 
znašala 65€, prevoz Lom – Škofja Loka –Lom pa 110€ (skupaj 175€). 
 
Dvema učencema je šolski sklad subvencioniral plačilo tabora na Šiji. Obema učencem je 
pripadala 70% subvencija (42€ na učenca). 
 
4. KORESPONDENČNA SEJA 

Plačilo prevoza na srečanje »Treh dežel« na Koroško Podružnični šoli Podljubelj (okoli 

300€). 



 

Osnovna šola Tržič, Šolska ulica 7, 4290 Tržič 
 04 5971-250; faks 04 5971-260 

http://www.ostrzic.si 

5. KORESPONDENČNA SEJA 

Subvencioniranje plavalne šole v Čatežu 5 učencem (385€). 
 
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: EKSKURZIJA 

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

ki se udeleži tabora v okviru programa šole. 

 

2. razred: ŠIJA  

3. razred: ČATEŽ  

5. razred: BODENTAL  

6. razred: DEBELI RTIČ  

 

Odbor je odobril tudi plačilo Jumicar. 

 

 

 

 

 

 
Tržič, 2. 10. 2017                Blanka Rejc    

                   predsednica sklada 
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