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ZAPISNIK 24. SESTANKA UO ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, 15. 4. 2014 ob 17.00 uri, 
sestali na 24. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Spomladanska papirna akcija 
2. Obravnava prošenj učiteljev 
3. Subvencija delovnih zvezkov 
4. Razno 

 
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Mateja Kunšič, 
Andreja Thaler 
 
 
Ad 1) Spomladanska papirna akcija 
Spomladanska akcija zbiranja odpadnega papirja je bila uspešno izvedena v času od 
8. 4. do 9. 4. 2014. 
Učenci so zbrali 31.300 kg papirja. Višina zneska, pridobljena s prodajo papirja,  še ni 
znana.  
 
Ponovno je bila dana pobuda, da bi dvignili predlagano količino zbranega papirja iz 5 
kg na 10kg na učenca.  
UO Šolskega sklada je pregledal podatke o zbranih količinah na učenca in ugotovil, 
da velika večina sodelujočih v akciji prinese bistveno več kot 5kg papirja, še vedno 
pa v akciji ne sodelujejo vsi učenci. 
 
UO Šolskega sklada je na 21. sestanku obravnaval prošnjo razrednikov 9. razredov, 
da bi znesek za papir, katerega teža presega 5kg na učenca, izplačali za lažje pokritje 
organizacijskih stroškov valete, kar je UO potrdil že na 21. sestanku tako za jesensko 
kot spomladansko papirno akcijo. Natančne količine, predvsem pa zneski trenutno še 
niso znani. 
 
Člani UO Šolskega sklada naj bi sodelovali pri naslednji jesenski akciji v obliki 
dežurstva. 
 
Ad 2) Obravnava prošenj učiteljev 
Obravnavali smo prošnjo (v prilogi zapisnika) razredničark 7 razredov za 
subvencioniranje strokovne ekskurzije po avstrijski Koroški. Razredničarke zaradi 
visokih stroškov vstopnin prosijo za pokritje polovice stroškov vstopnine, to je 5 EUR 
na učenca. Predviden strošek bi tako znašal 300 EUR. 
 



SKLEP: Na podlagi vloge razredničark se je UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega 
sklada za delno kritje stroškov vstopnin nameni 300 EUR učencem 7. razredov. 
 
Ad 2) Subvencija delovnih zvezkov 
 
Šolska svetovalna služba bo tako kot že nekaj let zapored, pripravila seznam  
učencev, ki bi bili upravičeni do sofinanciranja nakupa delovnih zvezkov. Staršem teh 
učencem bodo poslana obvestila, da imajo možnost zaprositi za subvencionirane 
delovne zvezke. Šolska svetovalna služba in UO Šolskega sklada bosta pregledala 
prejete vloge in dokončno odobrila nakup subvencioniranih delovnih zvezkov. 
 
Otroci, ki v letu 2013/2014 niso prevzeli subvencioniranih učbenikov, do le –teh v 
letu 2014/2015 niso upravičeni. 
 
 
Ad 4) Razno 
 
Ad 4. 1) V času od zadnjega 23. sestanka se je UO sestal na 3 dopisnih 
sejah.  
 
AD 4.1.1.) Dopisna seja dne 24. 2. 2014  
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Andreja Thaler,  
Mateja Kunšič 
Obravnavali smo prošnjo staršev (v prilogi zapisnika) za sofinanciranje šole v naravi 
in sicer za eno učenko 6. razreda. Predviden strošek šole v naravi za 6 razrede je 100 
EUR. 
SKLEP: Na podlagi prošnje staršev je UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada, 
zaradi socialno šibkega statusa družine v celoti financira šola v naravi v višini 100 
EUR. 
 
Ad 4.1.2.) Dopisna seja dne 11. 3. 2014  
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Andreja Thaler,  
Mateja Kunšič 
 
Obravnavali smo prošnjo staršev (v prilogi zapisnika) za sofinanciranje šole v naravi 
in sicer za enega učenca 6. razreda. Predviden strošek šole v naravi za 6 razrede je 
100 EUR. 
SKLEP: Na podlagi prošnje staršev je UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada, 
zaradi socialno šibkega statusa družine v celoti financira šola v naravi v višini 100 
EUR. 
 
Ad 4.1.3.) Dopisna seja dne 3. 4. 2014  
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Doris Globočnik, Andreja Thaler,  
Mateja Kunšič 
 
Obravnavali smo prošnjo staršev (v prilogi zapisnika) za sofinanciranje šole v naravi 
in sicer za eno učenko 2. razreda. Predviden strošek šole v naravi za 2 razrede je 70 
EUR. 



 
SKLEP: Na podlagi prošnje staršev je UO sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada, 
zaradi socialno šibkega statusa družine v celoti financira šola v naravi v višini 70 EUR. 
 
 
Ad 4.2) Pregled finančnega stanja Šolskega sklada 
 
Ga. Mirica Lah je UO predstavila finančno stanje Šolskega sklada. Na dan 15. 4. 2014 
je na računu sklada 7.720,21 EUR. Iz sredstev šolskega sklada so bile že plačane 
subvencionirane šole v naravi za 6 razred v višini 726,32 EUR.  
 
 
Ad 4.3.)  
V letu 2013 je bilo zbranih nekaj rabljenih šolskih potrebščin (torbe, peresnice..), ki 
bodo na razpolago staršem ob dnevu odprtih vrat šole.  
 
V telovadnici so bili zamenjani stari letveniki z novimi. Podan je bil  predlog, da bi 
stare letvenike odprodali, zbrana sredstva pa namenili Šolskemu skladu. 
 
UO Šolskega sklada potrebuje za svoje delovanje ustrezen prostor za shranjevanje 
izdelkov, ki jih učenci naredijo za novoletni bazar, zato UO naproša vodstvo šole, da 
uredi ustrezen prostor na šoli. 
 

 
        Predsednica: 
        Doris Globočnik 
 
Zapisala: Andreja Thaler 
 

 


