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ZAPISNIK ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Dne: 27. 8. 2020, ob 8. uri je bila sklicana seja šolskega sklada, v uč. 25 
 
Prisotni: Blanka Rejc – predsednica, Mojca Čadež – podpredsednica, Lea Torkar-predstavnica 
šole, Janja Meglič – predstavnica staršev, Alojzija Lukač- predstavnica šole 
 
Odsotni: Bojana Zdešar-predstavnica šole, Petra Čarman –predstavnica staršev in Andrejka 
Poljanec Belhar-predstavnica staršev. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled dela šolskega sklada v šolskem letu 2019/2020. 

2. Pregled finančnega poročila za šolsko leto 2019/2020. 

3. Predlog za novega člana Upravnega odbora.  

4. Načrt dejavnosti pridobitve in porabe sredstev za šolsko leto 2020/2021 (LDN). 

5. Razno. 

 
Predsednica Blanka Rejc je predstavila dnevni red, na katerega prisotni nismo imeli pripomb. 
 
Ad1 in Ad 2 
Predsednica Blanka Rejc je predstavila finančno in vsebinsko poročilo o delovanju šolskega 
sklada v šol. letu 2019/20. 
 
Ad 3  
Predsednica Blanka Rejc je člane seznanila, da je dosedanji predstavnici staršev Andrejki 
Belhar Polanc pretekel mandat, saj je hčerka zaključila šolanje na naši šoli. 
Podpredsenica Mojca Čadež je podala predlog, da bi bila nova članica UO Šolskega sklada 
Mina Zupan, ki ima v šoli tri otroke in se z članstvom strinja. 
Predlog o novi članici bo predstavljen na 1.seji Svetu staršev, da se potrdi njeno imenovanje. 
 
 
Ad 4 
Predsednica Blanka Rejc je predstavila osnutek LDN delovanja Šolskega sklada, ki smo ga 
skupaj dopolnili. 
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Ad 5 
 
Na seji šolska svetovalna delavka povedala, da je pred dnevi učencu 9.r umrl oče. Bila sta 
sama v skupnem gospodinjstvu in predlagala, da se do nadaljnjega učencu pomaga s 
plačilom: 
 
šolske prehrane (malico in kosilo), dokler ne bo rešena odločba o otroškem dodatku in 
subvencijah, pri nakupu manjkajočih potrebščin v kolikor bo potrebno ter ostalih stroškov 
povezanih z ekskurzijami in šolo. 
 
Sklep: 
Prisotni so potrdili predlog ŠSD. 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala: Lea Torkar 


