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                                                    Zapisnik 1. Seje Šolskega sklada 
 
Seja je bila v četrtek, 8. 9. 2016, ob 7.00 v učilnici št. 2. 
 
Prisotni: Alojzija Lukač, Irena Rožič-Šter, Blanka Rejc, Mojca Čadež, Lea Torkar, Janja Meglič. 
 
Odsotni: Petra Čarman in Boštjan Meglič – opravičeno odsotna. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled poročila za šolsko leto 2015/16(predsednica Blanka Rejc). 
2. Pregled finančnega poročila za šolsko leto 2015/16 (računovodkinja Irena Rožič Šter). 
3. Načrt dejavnosti pridobitve in porabe sredstev za šolsko leto 2016/17. 
4. Razno. 

 
 

Točka 1 Predsednica Šolskega sklada je predstavila Poročilo o delovanju šolskega sklada za šolsko leto 

2015/16 (priloga 1). Lansko šolsko leto smo imeli 3 redne in 4 korespondenčne seje.               

Povedala je, da  bo  poročilo objavila na spletni strani šole. 

Točka 2 Irena Rožič-Šter je predstavila finančno poročilo (priloga 2).  

    Točka 3 

 

Predsednica Blanka Rejc je predstavila LDN Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17. 

Upravni odbor je na svoji prvi seji pripravil program dejavnosti za zbiranje in 

porabo sredstev za šolsko leto 2016/17. 

Izpeljali bomo naslednje dejavnosti: 

1. Zbiranje papirja 

2. Zbiranje kartuš, tonerjev 

3. Festival v okviru projekta Tržič - mesto dobrih misli in želja in zaključna prireditev. 

     Sredstva bomo pridobili tudi s pomočjo: 

4. Prostovoljnih prispevkov staršev 

5. Donacij 

Predsednica Blanka Rejc bo pripravila vlogo za prostovoljne prispevke staršev in jo priložila položnici 

za september (oktobra). 
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- plačilo prevozov učencem na dejavnosti oz. bomo le te subvencionirali, 

- plačilo prijavnin in prevozov na tekmovanja, 

- subvencioniranje  taborov v okviru programa šole, 

- subvencioniranje projektov, 

- nekaj sredstev pa bomo namenili reševanju socialno šibkim učencem. 

Upravni odbor je potrdil plačilo ali doplačilo (v primeru, da del stroškov krije Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport) prevozov za naslednje ekskurzije: 

1. razred: ŽIVALSKI VRT  

2. razred: ARBORETUM   

3. razred: BOHINJ  

4. razred: DOLINA VRAT  

5. razred: PODČETRTEK  

7. razred: DOLENJSKA   

8. razred: PREKMURJE  

9. razred: POSOČJE 

      POŠ Lom: ZAKJUČNA EKSKURZIJA 

       POŠ Podljubelj: EKSKURZIJA 

 

Upravni odbor je potrdil sofinanciranje  taborov  za šolsko leto 2016/2017. Delež šolskega  

sklada bo 15€ na učenca. 

2. razred: ŠIJA 

3. razred: ČATEŽ  

5. razred: BODENTAL  

6. razred: DEBELI RTIČ  

Financirani oz. sofinancirani bodo tudi: 

1. Prevozi na prireditve oz. dejavnosti, ki so del nadstandardnega programa (samo v 

primeru, če bo sklad imel dovolj sredstev, vloge se obravnavajo posamezno). 

2. Jumicar.  

3. Socialna pomoč učencem. 
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Točka 4 Člani odbora so se strinjali, da je bilo v lanskem šolskem letu kar nekaj primerov donacij in 

vlog, za katere odbor ni vedel oz. za katere ni dobil informacije.  

Sklep1: Zato so še enkrat poudarili in sklenili,  da se  mora Upravni odbor šolskega sklada 

seznaniti z vsemi donacijami in ravno tako z vsemi vlogami za črpanje financ Šolskega 

sklada. 

Sklep 2: Če se prostovoljni prispevki zbirajo namensko za šolski sklad, jih je potrebno skladu 

tudi nakazati. 

 Seja je bila zaključena ob 7. 45. 

 

 

Zapisnik zapisala   

                                                                                                                                                         Blanka Rejc                                                                                                                    

 

 

 


