
Z A P I S N I K 
 

5. sestanka UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA, dne 17. 11. 2016, ob 
8.30  v stari telovadnici (nova knjižnica). 
 
PRISOTNI: Dušanka Rupar, Anna Marie Valentar, Irena Maver, Martina Trontelj Petrič, Zlata 
Erpič-računovodja, ravnateljica Zvonimira Kostrevc, zapisnikar Mojca Kalčič Brinovec 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Maja Ziherl, Milena Hvastija  
 
Sejo je vodila namestnica predsednice UOŠS Martina Trontelj Petrič. 
 

DNEVNI RED: 
1. Finančno poročilo za šolsko leto 2015/2016 
2. Program dela in finančni načrt za šolsko leto 2016/2017 
3. Predlogi in pobude 

 
 
K točki 1 
Martina Trontelj Petrič je po uvodnem pozdravu predala besedo računovodkinji, ki je 
predstavila Poročilo o sredstvih šolskega sklada za šolsko leto 2015/16, katerega je pripravila 
(priloga). 

Sklep: 
Vsi prisotni so potrdili Poročilo o sredstvih šolskega sklada za leto 2015/16.  
 
K točki 2 
Martina Trontelj Petrič je predlagala naslednje postavke v finančnem načrtu šolskega sklada 
za šolsko leto 2016/2017: 

 splošne subvencije za učence, ki se bodo udeležili ŠVN (vrtec in 1. razred 10,00 €, 3. 
razred 15,00 €, 5. razred tisti, ki ne prejmejo subvencije od MIZŠ 7,50 €, 6. razred 
20,00 €), 

 dodatne subvencije za šolo v naravi za učence iz socialno ogroženih družin 2.000,00 €, 

 sredstva za nadarjene učence: za tabor nadarjenih za 3 do 4 učence 9. razreda – po 
45,00 € po učencu; plus stroški za izvedbo delavnic med šolskim letom do vsote 
500,00 € 

 subvencije za dneve dejavnosti in za nakup delovnih zvezkov ob koncu šolske leta za 
naslednje leto 1.000,00 € 

 dodatna subvencija za ekskurzijo v Graz 470,00 € 

 gostovanje Hiše eksperimentov ob koncu šolskega leta 500,00 € 

 nakup didaktične opreme za izboljšanje pogojev dela v vrtcu in šoli 1.000,00 €, 

 nagrade razredom za največ zbranega papirja 5*100,00 €(1 * RS, 1 * PS, 1 * 9. razred, 
1 * Trebelno), 

 za delno kritje materialnih stroškov prazničnega sejma konec novembra 2016, do 
vsote 500,00 €  

 varčevanje za garderobne omarice v naslednjih štirih letih (za to se namenijo 
sredstva, ki se do konca leta ne porabijo) 



 
Sklep: 
Predlogi za finančni načrt za šolsko leto 2016/17 se potrdijo. Ob koncu šolskega leta se del 
izkupička nameni varčevanju za garderobne omarice. 

 
K točki 3 
Ravnateljica je zaključila, da bomo dodatne predloge reševali sproti glede na pobude 
učencev ter finančnih prihodkov v šolski sklad. 
 
Člani so bili soglasni, da naj se v mesecu decembru pošlje zahvala dosedanjim donatorjem 
ter prošnje za donacije za naprej.   
 
Glede na to, da ni bilo več vprašanj, pobud ali predlogov, je namestnica predsednice 
zaključila sestanek.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 9.15.   
 
 
        Zapisala           Namestnica predsednice UOŠS 
Mojca Kalčič Brinovec                                 Martina Trontelj Petrič 
 

 
 
 
 


