
Zapisnik sestanka šolskega sklada, 8. 11. 2013, ob 7.00

Dnevni red:

1. Vplačevanje v sklad in trenutno stanje,
2. Prošnje za subvencijo,

Prisotni: Darijan Trojar, Marjeta Zoran, Denis Čivovič, Aljoša Pečaver, Tjaša Jakopin
Verbole
Odsotne: Tanja Ploj, Andreja Oven Markovič

Ad. 1:

Predsednik nas je obvestil, da je stanje na računu šolskega sklada po plačilu 
prostovoljnih položnic 5,421€.

Ad. 2:

Obravnavali smo naslednje prošnje:

Tabor – Ptuj, 7. razredi (cca 60 €):

- učenac in učenka - 7. A; odobrimo vsakemu 50 % - 
- učenec – 7. B; odobrimo 100 % 
- učenka – 7. D; odobrimo 100 % 
- Aučenec – 7. D; prošnja obravnavana, kljub neplačilu v šolski sklad, po plačilu

prispevka se mu odobri 100 % pomoči- plačano v sklad
- učenka – 7. B; odobrimo 100 % 

Tabor – Peca, 8. razredi (cca 60 €):

- učenec in učenka – 8. A; odobrimo vsakemu 100 % 
- učenec– 8. D; prošnja obravnavana, kljub nepopolni vlogi, odobrimo  100 %, 

ko bodo dopolnili vlogo – so jo 11.11. 2013
- učenec– 8. D; vloga ni popolno izpolnjena, ob dopolnitvi jo bomo obravnavali
- učenka – 8. B; odobrimo 100 % 

Zimska šola v naravi – Trije kralji, 6. razredi (cca 206 €):

- učenec – 6. C; odobrimo 100 % 
- učenka – 6. A; odobrimo 50 % 



Tabor – Lipa, 3. razredi (cca 60 €):

- učenec – 3. B; odobrimo 50 % 
- učenka – 3. A, odobrimo 100 % , (za plačilo ND, ŠD, KD in THD naj ponovno 

napišejo prošnjo)

Ekskurzija Posočje:

- učenec – 9. B; odobrimo 100 % 

učenecr – 5. C; mati kljub večkratnim prošnjam s strani učiteljev še ni plačala 5 € v 
šolski sklad -  do nadaljnega odložimo plačilo subvencije.

Tekmovanja, pripomočki pri pouku:

- Aktiv učiteljev angleščine – odobrimo 50 % (84,00€) za dodatne revije, ki jih 
bodo potrebovali pri pouku, drugih 50 % bodo zbrali z zbiralno akcijo starega 
papirja

- Proteus tekmovanje – ga. Mojca Drašler; 36,60 € - plača sklad v celoti 
- Tekmovanje iz Logike: na PS (Marucelj Štrus – cel znesek je 195.81€) in RS  

(Grošelj – celoten znesek je 126.22€) – sklad plača 50 % , drugo polovico 
plača šola.

 

.

Zapisnik zapisala: Tjaša Jakopin Verbole

Overovil: Darijan Trojar

Ljubljana, 14.11. 2013


