
ŠOLSKI SKLAD OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 

C. Toneta Tomšiča 5 

4270 Jesenice 

 

Številka: 900-1/2018/14 

Datum: 23.3.2022 

 

 

ZAPISNIK 2. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 23.3.2022 

 

Prisotni:  Mojca Udir, Inga Lamberger, Selma Pajić, Barbara Košir, Ester Endliher. 

Dnevni red:  

1.    Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka  
2.    Pregled finančnega poročila s stanjem na dan 14.3.2022 
3.    Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj 
4     Obravnava novih prošenj. 
5.    Razno 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 

Zapisnik prejšnjega sestanka z dne 30.9.2021 je bil pregledan in soglasno potrjen s 
strani članic odbora šolskega sklada. 

Ad 2.) Pregled zadnjega finančnega poročila 

Zadnje finančno poročilo je z dne14.3.2022. Stanje sredstev na dan 14.3.2022 znaša 

10.121,48€. 

Prihodki v obdobju od 1.9.2021 do 14.3.2022 so znašali v višini 8.324,16€. Prihodke 

predstavljajo:   

- Prihodki staršev 4.339,92€, 

- Prihodki iz donacij 1.560,00€,  

- Prihodki iz jesenske papirne akcije 2.424,00€. 

Odhodki v istem obdobju so znašali skupaj 9.140,88€. Gre za sofinanciranje prošenj 

učiteljic in staršev za šolske in obšolske dejavnosti.  

Ad 3.) Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj 

Odobrene so bile sledeče prošnje: 

- Prošnja učiteljice Metke Kacin za sofinanciranje kulturnega dne, vstopnina za 

mestni muzej Ljubljana. Odobri se znesek  v višini 180€. 



 

- Prošnja učiteljice Ajde Teran za nakup materiala za izdelavo novoletnih 

voščilnic v podaljšanem bivanju. Odobri se strošek v višini 200,00€. 

 

- Odobri se sofinanciranje kulturnega dne za učence od 1.- 4.razreda – plesna 

predstava Škratki, v višini 575€. 

 

- Odobri se sofinanciranje športnega dne za učence od 1. – 9.razreda, plesna 

šola Ritem, v višini 1.331,10€. 

 

- Odobri se plačilo vstopnine za ogled Gornjesavskega muzeja, za 1.razrede, v 

višini 82,50€. 

 

- Trem učencem 6.razreda, se odobri plačilo šole v naravi v Radencih, v višini 

130€/na učenca. 

 

- Enemu učencu 2.razreda, se odobri plačilo šole v naravi, v višini cca.100€. 

 

- Odobri sofinanciranje športnega dne učencev 6. razreda - ogled poletov v 

Planici. Plača se strošek prevoza v višini 575,00€, kar znaša 13€/učenca. 

Ad 4.) Obravnava novih prošenj 

- Odobri se prošnji učiteljice Metke Kacin za sofinanciranje likovnega tabora, v 

½ vrednosti  zneska, kar je 48€/učenca. Skupen znesek je 1.054€. 

 

- Odobri se plačilo zadnjega obroka šole v naravi, za enega učenca 8.razreda, 

kar znaša 38€. 

 

- Odobri se prošnji učiteljice Ane Sampa za plačilo delavnice v Planinskem 

muzeju v Mojstrani. Strošek je 7€/na učenca. 

 

- Odobri se prošnji učiteljice Branke Svetina za sofinanciranje tehničnega dne 

delavnice na temo čustva za 3.razrede. Strošek je 2,5€/učenca. 

 

Ad 5.) Razno 

- Pomladanska papirna akcija bo predvidoma 12. in 13.aprila 2022. Pomočnico 

ravnatelja naprošamo za kadrovsko pomoč pri izvedbi, ker  članice zaradi 

delovnih obveznosti ne morejo biti prisotne. 

 

- Predsednica sklada, ga.Selma Pajić je 15.3.2022 na svetu šole, podala poročilo  

o delu in finančnem stanju sklada.  

 



- Članice sklada se zahvaljujemo računovodkinji za dobro  sodelovanje. 

 

Zapisnik zapisala:                          Predsednica: 

Inga Lamberger                                                                      Selma Pajić                                  

 

Datum: 1.4.2022 

      

 

Priloga: 

 - Finančno poročilo za obdobje od 1.9.2021 – 14.3.2022  
  

  

 


