
ZAPISNIK 3. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
  

Datum: 25. 11. 2019 
Ura: 7.00 

  
Prisotni: Darjan Trojar, Anuša Mihelič, Majda Primec,  Anja Čepon, Aljoša Pečaver          
Odsotni:  Damjana Ivanović, Aleš Tomazin 

  
 

Dnevni red 
1. Stanje na računu 
2. Prošnje za subvencijo 

3. Sejem rabljene zimske športne opreme – analiza 
 
K točki 1.  
Predsednik je obvestil upravni odbor, da je na računu šolskega sklada trenutno 16.770,74€.  
 

  
K točki 2. 
Po pregledu vlog in prošenj za subvencioniranje upravni odbor določi višino subvencije za vsako vlogo. 
  
Sklep št. 1: Višine subvencij za posamezne vloge so, kot sledi: 
 
Učenci:   
 
Tabor 3. r 
 

 učenec 3.d - prošnja za pomoč pri plačilu tabora – starši morajo dostaviti novo odločbo  
 
Tabor 8. r 

 učenka 8.c - prošnja za plačilo tabora – plačamo 50% 
 
ZŠN 6.r 
 

 učenec 6.d – prošnja za plačilo smučanja – plačamo 100% 
 učenka 6.b – prošnja za plačilo smučanja – starši morajo dopolniti vlogo – vlogo so dopolnili, plačamo 

50% 
 učenka 6.b - prošnja za plačilo smučanja – plačamo 100% 

 
Tabor 1. r 

 
 učenca 1.a – prošnja za pomoč pri plačili tabora – plačamo 75% za oba otroka 
 učenec 1.b - prošnja za pomoč pri plačili tabora – zavrnemo zaradi previsokega dohodninskega razreda 
 učenka 1.b - prošnja za pomoč pri plačili tabora – zavrnemo zaradi previsokega dohodninskega razreda 

 

Tabor 7.r 
 

 učenka – prošnja za pomoč pri plačilu tabora – plačamo 75% 
 
 

Učitelji 
 SLO – prošnja za plačilo vstopnine za nadarjene za predstavo v Cankarjevem domu – plačamo v celoti 
 RS – prošnja za plačilo vstopnine za plesno predstavo ONI- plačamo v celoti 
 NAR – prošnja za plačilo kotizacije za Proteusovo tekmovanje – plačamo v celoti 
 FIZ – prošnja za plačilo prevoza v Zagreb za nadarjene učence – plačamo v celoti 

                       
K3/ 
Sejem rabljene smučarske opreme je prinesel 170€ prostovoljnih prispevkov v sklad, kar je več kot lani. Letos je bilo 
opreme res veliko, drugo leto jo bo še več.   
 
 
 

                                                                                                                              Zapisala: Majda Primec 

  
Ljubljana, 25. 11. 2019                                                                       Overovil: Darijan Trojar  


