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Tržič, 27. 6. 2021 

 
ZAPISNIK 2. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Seja je bila sklicana v TOREK, 15. 6. 2021, ob 13.30. Ker so se seje lahko udeležile le 4 članice, 
je bila sklicana ponovno in sicer 21. 6. 2021 ob 18.30, preko aplikacije Teams (seja je 
potekala preko videosrečanja).  

Prisotni: Blanka Rejc, Lea Torka, Alojzija Lukač, Urša Frelih Meglič, Violeta Ženati, Minna 
Zupan.  
 
Odsotni: Petra Čarman, Janja Meglič.  
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev novih članic. 

2. Pregled finančnega poročila. 

3. Obrazložitev in glasovanje za subvencijo.  

4. Pogovor o predlogih za nove člane ob izteku mandata UO Šolskega sklada. 

5. Razno. 

 

Predsednica Blanka Rejc je predstavila dnevni red, na katerega prisotni nismo imeli pripomb. 
 
Ad1  
Predsednica Blanka Rejc je predstavila tri nove članice, ki so v tem šolskem letu posatle 
članice UO. Violeta Ženati – računovodkinja, Minna Zupan – predstavnica staršev, Urša Frelih 
Meglič – predstavnica šole, ki je nadomestila članico Mojco Čadež, ki je odšla v penzijo.   
 
Ad 2  
Računovodkinja Violeta Ženati je predstavila finančno stanje šolskega sklada. Celotno 
finančno poročilo je dodano kot priloga k zapisniku.  
 
Ad 3 
Lea Torkar je predstavila namensko donacijo za družino, ki ima na naši šoli več otrok. Družina 
ima zelo nizke dohodke in ne more redno plačevati šolskih položnic, zato dolg te družine 
znaša 316, 66€. Učiteljica JD mesečno prispeva za šolski sklad 30€, kar pomeni, da bo v tem 
šolskem letu njena donacija v šolski sklad 300€ in bo za ta znesek zmanjšan dolg te družine. 
Članice šolskega sklada so glasovale, da šolski sklad plača družini še razliko, ki skupaj s 
tekočim dolgom znaša 33, 60€.  
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Članice smo glasovale tudi za finančno pomoč iz šolskega sklada za učenca K. K. v skupnem 
znesku 160,00€.  
  

Ad 4 
Z novim šolskim letom UO Šolskega sklada poteče 4 letni mandat. Vse prisotne članice so se 
strinjale, da bi svoj mandat podaljšale, če bodo seveda podprte s strani Sveta šole in Sveta 
staršev.  
Odsotna članica Janja Meglič je podala svoje mnenje in tudi ona bo svoj mandat v UO 
podaljšala.  
Odsotna članica Petra Čarman je že podala svoje mnenje, da ne bi nadaljevala s članstvom v 
UO šolskega sklada.  
 
Ad5 
Članice so izpostavile, da bo potrebno v naslednjem šolskem letu razširiti donacije v šolski 
sklad (podjetja, prireditev, …).  
 
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala: Blanka Rejc 


