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Tržič, 19. 10. 2021 

ZAPISNIK 1. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Dne: V četrtek, 14. 10. 2021, ob 18.30 je bila sklicana seja šolskega sklada, na daljavo preko 
aplikacije Teams.  
 
Prisotni: Blanka Rejc, Lea Torkar, Alojzija Lukač, Violeta Ženati, Janja Meglič, Nataša Klofutar 
in Minna Zupan. 
 
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev članic UO Šolskega sklada OŠ Tržič.  

2. Imenovanje predsednice in namestnice. Predlog za novega člana Upravnega od 

3. Pregled novega pravilnika. 

4. Načrt dejavnosti pridobitve in porabe sredstev za šolsko leto 2021/2022 (LDN). 

5. Pregled prošenj za subvencije in ostala plačila.  

6. Razno.  

 
Blanka Rejc je predstavila dnevni red ter razložila, da 3. točka dnevnega reda (Pregled 
novega pravilnika) v tej seji ne bo obravnavana, ker bo UO imel ponovno sejo v mesecu 
novembru, kjer se bodo ukvarjali samo s pregledom prenovljenega pravilnika.  
 
Ad1 in Ad2 
V mesecu oktobru je bil UO Šolskega sklada potrjen s strani Sveta staršev OŠ Tržič. Večina 
članic je svoj mandat podaljšala, nova pa je predstavnica staršev gospa Nataša Klofutar.  
 
Članice so soglasno potrdile, da bo predsednica šolskega sklada ostala Blanka Rejc, njena 
namestnica pa je Violeta Ženati.  
 
Ad 4  
Skupaj smo oblikovale LDN Šolskega sklada za šolsko leto 2021/2022.  
 
Ad5 
Blanka Rejc je prebrala predlog Sveta šole, ki ji ga je posredovala predsednica Katjuša Šlibar 
Nemec. Na seji Sveta šole, 30. 9. 2021,  je bil podan predlog, da bi stroške fotokopirnega 
papirja, ki letno znašajo 6€ na učenca, pokrili iz šolskega sklada. Ker je letos na šoli 470 
učencev, bi bili ti stroški 2. 820,00€. Članice smo se o tem predlogu pogovorile in enotno 
sprejele naslednji sklep.  
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SKLEP: Šolski sklad bo v šolskem letu 2021/2022 prispeval 3€ na učenca za fotokopirne 
stroške, 3€ pa bodo še vedno prispevali starši.  
 
Vodja tabora Anže Haler je na šolski sklad naslovil prošnjo za finančno pomoč pri plačilu 
prevoza učencem 4. razreda, ki se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili plavalnega tabora 
v Čatežu. Ta finančna pomoč naj bi bila v višin 15€ na učenca (plačilo celotnega prevoza – 
810€). Članice so sklenile, da se prevoz delno sofinancira, zato so sklenile naslednji sklep. 
 
SKLEP:  Učencem 4. razreda se sofinancira plačilo avtobusnega prevoza v znesku 7,5€ na 
učenca (skupna vrednost donacije bi torej bila 405€).  
 
Članica Violeta Ženati je razložila, da je bivšemu učencu naše šole K.K. ostal neporavnan dolg, 
v znesku 30,40€. Na seji šolskega sklada 27. 8. 2020 smo članice sprejele sklep, da bo šolski 
sklad učencu K.K. po smrti njegovega očeta pomagal s plačilom šolske prehrane (malico in 
kosilo), pri nakupu manjkajočih potrebščin v kolikor bo potrebno ter ostalih stroškov 
povezanih z ekskurzijami in šolo. Članice smo sklenile, da bivšemu učencu K.K. šolski sklad 
poravna še ostanek neporavnanega dolga.  
 
SKLEP: Bivšemu učencu K. K. šolski sklad plača ostanek neporavnanega dolga, ki znaša  
30,40€.  
 
Lea Torkar je razložila, da dve učiteljici mesečno donirata v šolski sklad v znesku 35€. Iz fonda 
donacije bo ta znesek namenjen učenki iz 6. razreda, na letnem nivoju, za pomoč pri plačilu 
položnic in ostalih stroškov. Lea Torkar bo sledila finančnemu stanju.  
Članice smo se soglasno strinjale z namenom donacije.  
 
Lea Torkar je podala tudi štiri predloge za sofinanciranje plavalnega tabora v Čatežu. Vse 
vloge, so po pregledu vse potrebne dokumentacije, upravičene do sofinanciranja. Dve vlogi 
sta bili podani za dva učenca iz 6. razreda, dve pa za dva učenca 4. razreda. V šestem razredu 
je en učenec upravičen do 70% sofinanciranja (84€), eden pa do 45% sofinanciranja (54€). V 
četrtem razredu pa sta oba učenca upravičena do 70% sofinanciranja (vsak 126€)- znesek se 
lahko zniža glede na subvencijo prevoza. Skupno bo tako šolski sklad sofinanciral približno 
390€.  
 
SKLEP: Članice UO šolskega sklada smo soglasno sprejele sklep, da šolski sofinancira 
učencem tabor v Čatežu, v skupnem znesku približno 390€.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.00.  
 
 
 
Zapisnik zapisala:  
Blanka Rejc 
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