
 
 
 
 
 

Zapisnik 5. dopisne seje UO šolskega sklada  
(mandat 2021 – 2023),  

ki je potekala od 31. 8. 2022 do 2. 9. 2022 

 
 
Člani upravnega odbora šolskega sklada so vabilo in gradivo prejeli po elektronski 
pošti.  
 
Na seji so sodelovali: Leonida Kraševec, Jerneja Šorli, Karin Petrina, Mirjam Sedej, 
Tatjana Leban, Elizabeta Gruden in Andrej Tihi. 
 
 
Dnevni red:  

1. Obravnava in potrditev osnutka zapisnika 4. dopisne seje (mandat 2021 - 2023)  

2. Stanje na šolskem računu 

3. Predlogi 

 
 

K točki 1: Obravnava in potrditev zapisnika 4. dopisne seje  

Na osnutek zapisnika 4. dopisne seje ni nihče od članov UO šolskega sklada imel 
pripomb.  
 
Sklep št. 1: 
Zapisnik 4. dopisne seje UO šolskega sklada se potrdi. 
 
 
K točki 2: Stanje na šolskem računu 

Člani UO šolskega sklada so  soglasno potrdili stanje na šolskem računu. 

 
 
K točki 3: Predlogi 

Predlog 1 

Ravnateljica je podala predlog UO šolskega sklada, da se vse posredovane vloge za 

subvencijo ŠVN in taborov v šolskem letu 2022/2023 in so v skladu s pravili šolskega 

sklada, odobrijo in se sofinancirajo v višini 100%. V tem primeru ni potrebno vsakič 

znova imeti dopisne seje. 

Člani so predlog soglasno podprli in sprejeli: 
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Sklep št. 2:  

Vse posredovane vloge za subvencijo ŠVN in taborov v šolskem letu 2022/2023 in so 

v skladu s pravili šolskega sklada se odobrijo in  sofinancirajo v višini 100%. V tem 

primeru ni potrebno vsakič znova imeti dopisne seje. 

 

Predlog 2 

Prva položnica za šolski sklad bo izdana v mesecu oktobru 2022, druga pa v mesecu 

aprilu 2023. Vsi člani so izrazili strinjanje. Sprejeli so: 

 

Sklep št. 3:     

Prva položnica za šolski sklad bo izdana v mesecu oktobru 2022, druga pa v mesecu 

aprilu 2023.   

 

 

    

 
Zapisala Predsednica UO šolskega sklada 
Urška Klemenčič Leonida Kraševec 
             
 


