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ZAPISNIK 3. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 6.6.2022 

 

 

Prisotni:  Mojca Vilič, Inga Lamberger, Selma Pajić, Barbara Košir, Nizama Silić 

Dnevni red:  

1.    Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka  
2.    Pregled finančnega poročila s stanjem na dan 16.5.2022 
3.    Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj. 
4     Obravnava novih prošenj. 
5.    Razno 
 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 

Zapisnik prejšnjega sestanka z dne 23.3.2022 je bil pregledan in soglasno potrjen s 
strani članic odbora šolskega sklada. 

 

Ad 2.) Pregled zadnjega finančnega poročila 

Zadnje finančno poročilo je z dne 16.5.2022.  

Stanje sredstev na dan 16.5.2022 znaša 11.716,10€. 

 Prihodki v obdobju od 15.3.2022 do 16.5.2022 so v višini 4.235,92€. Od tega so:   

- Prihodki staršev 1.664,44€  

- Prihodki iz papirne akcije 2.571,48€ 

Odhodki v istem obdobju so znašali skupaj 2.641,30€. Gre za sofinanciranje 

prošenj učiteljic in staršev za šolske in obšolske dejavnosti.  

 

 



Ad 3.) Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj 

Odobrene so bile sledeče prošnje: 

- Odobri se prošnja učiteljic 9.razredov  za sofinanciranje zaključnega izleta v 

znesku 1.850,00€, na način: 

o financiranje stroška prevoza za 9.A v višini 570€ in za 9.B v višini 500€, 

o sorazmeren delež se v višini 21€/učenca dodeli tudi zmagovalnemu 

razredu 9.C, skupaj v višini 525€, 

o od tega se plača tudi izlet v celoti za 5 učencev šole, ki so zbrali največ 

papirja v višini 255€. 

 

- Potrdi se prošnja učiteljic 9.razredov za predavanje o spolni vzgoji v višini 183€.  

 

- Odobri se sofinanciranje naravoslovnega dne -  Po poteh Triglavskih pravljic,za 

učence  2.razredov, v višini 268€. 

 

- Odobri se plačilo 2. in 3. obroka za šolo v naravi, za učenca 2. razreda v višini 

60€. 

Ad 4.) Obravnava novih prošenj 

- Odobri se prošnji učiteljice Mirice Lah za 1.razrede – ogled Narodne galerije v 

Ljubljani. Odobri se 5€/na učenca, kar znaša 60 x 5, skupaj 300€.  

 

- Odobri se prošnji učiteljice Renate Šifrer – 5.razred: ogled Ljubljane in Škofje 

Loke. Odobri se 5€/učenca. 

 

- Odobri se prošnji učiteljic 3.razredov za sofinanciranje 2 naravoslovnih  dni – 

ogled Blejskega gradu in živalskega vrta.Odobri se strošek vstopnine za ogled 

Blejskega gradu v višini 4,5€/učenca.  

 

- Prošnji učiteljic 9.razredov za financiranje cvetja in majic za učence se ugodi 

delno. Odobri se strošek za majice v višini 574EUR, strošek za cvetje se 

zavrne in po dogovoru s šolo ga plača šola.  

 

- Prošnja knjižničarke Barbare Udrih, za financiranje samostojnih delovnih 

zvezkov za 7. in 8.razrede, v skupni višini 2.080€, se ne odobri. Odločitev 

utemeljujemo s tem, da bo šolski sklad sofinanciral nakup delovnih zvezkov za 

učence, ki spadajo v 3.dohodkovni razred. 

 

 

 

 



Ad 5.) Razno 

Članice sklada smo se odločile, da se delovni zvezki ne financirajo v celoti, 

ampak 70% cene, od tega  2/3 plača sklad, en delovni zvezek v višini 1/3 pa starši. 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                          Predsednica: 

 Inga Lamberger                                                                      Selma Pajić                                  

 

Datum: 7.6.2022 

      

 

Priloga: 

 - Finančno poročilo za obdobje od 15.3.2022 – 16.5.2022  
  

  

 


