
KORESPONDENČNA  SEJA 

UPRAVNEGA  ODBORA  ŠOLSKEGA  SKLADA 

 

Obravnavali smo prošnje staršev za subvencioniranje šol v naravi, ki 

so prispele do 27.2.2012 (podrobneje zapisano v prilogi na naslednji 

strani). 

 

Odgovore članov šolskega sklada sem pričakovala do torka, 6.3.2012. 

Vsi člani so se 100 % strinjali z navedenimi predlogi.  
 
Na naslednji seji učiteljskega zbora 7.3.2012 bom spet opozorila 
razrednike, naj starše seznanijo z možnostjo subvencioniranja šole v 
naravi za njihovega otroka, kje dobijo obrazec…, saj je stiska staršev 
vedno večja. 
 
 

                                                                  Tanja Spačal, 

                                                                                          predsednica šolskega sklada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spoštovani člani šolskega sklada! 

V ponedeljek, 27.2.2012 smo na šoli pregledali vloge za dodelitev sredstev za 

subvencioniranje šole v naravi, ki so  prispele do 27.2.2012. Starši so bili na roditeljskih 

sestankih obveščeni in povabljeni, da zaprosijo za pomoč. Prispelo je sedem prošenj. Prošnje 

smo pregledali ter določili procent subvencije. 

Stanje sklada  (31.12.2011) je  6.599,O8 €. 

Na kratko Vam predstavljam prošnje in našo odločitev.  

8.r.  CŠOD Ajda v Libeličah (približna cena 60 € na učenca): 

1. prošnja  
(trije otroci v družini, brez enega od staršev)  100 % subvencija 
2. prošnja  
(trije otroci v družini, eden od staršev že nekaj mesecev brez dohodka – Aluminij Komen)  
100 % subvencija 
 
6.r.  zimska šola v naravi v Cerknem (približna cena 180 € na učenca): 

1. prošnja  
(trije otroci v družini, v tem šolskem letu vsi trije gredo v šolo v naravi)  50 % subvencija 
2. prošnja  
(trije otroci v družini, eden od staršev že nekaj mesecev brez zaposlitve)  100 % subvencija 
 

4.r.  poletna  šola v naravi v Termah Čatež (približna cena 110 € na učenca): 

1. prošnja  
(trije otroci v družini, v tem šolskem letu vsi trije gredo v šolo v naravi)  50 % subvencija 
2. prošnja  
(trije otroci v družini, v tem šolskem letu vsi trije gredo v šolo v naravi)  50 % subvencija 
3. prošnja  
(dva otroka v družini, oba starša z nizkimi dohodki)  50 % subvencija 
 

Glede na prispele prošnje, bi iz sklada tako namenili cca. 555,00 € . 

Prosim Vas za mnenje, komentar, vaše strinjanje oz. popravke. Vaše odgovore pričakujem do 

torka, 6.3.2012.  

Hvala in lep pozdrav. 

                                                                                                     Tanja Spačal 

 


