
ŠOLSKI SKLAD OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 

C. Toneta Tomšiča 5 
4270 Jesenice 
 
Številka: 900-1/2018-9 
Datum: 29.03.2020 
 
 
ZAPISNIK 3. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 12.03.2020 
 
Prisotni:  Mojca Vilič, Inga Lamberger, Selma Pajić, Ester Endliher, Nizama Silić, 
Barbara Košir. 

 

Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka; 
2. Pregled finančnega poročila; 
3. Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj; 
4. Obravnava novih prošenj; 
5. Razno. 

 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 

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

 

Ad 2.) Pregled finančnega poročila 

Pridobljeno je bilo aktualizirano finančno poročilo z dne 04.03.2020, ki je priloga 
zapisniku,  in zajema podatke za obdobje od 13.11.2019 do 04.03.2020. Iz pregleda 
poročila ugotavljamo sledeče: 

- stanje sredstev na dan 04.03.2020: 15.139,38EUR, 
- prihodki skupaj v obdobju od 13.11.2019 do 04.03.2020: 17.866,45EUR, od 

tega največji del prihodkov predstavljajo prispevki starši v višini 3.560,29EUR, 
sledijo prihodki iz jesenske papirne akcije v višini 2.418,56EUR, zatem prihodki 
iz bazarja v višini 896EUR in še dve naknadno prejeti donaciji okoliških podjetij, 

- odhodki predstavljajo odobrene prošnje za (so)financiranje in za navedeno 
obdobje znašajo 2.727,07EUR. 

 

 



 

Ad 3.) Potrditev  korespondenčno odobrenih prošenj 

Soglasno se potrdijo korespondenčno odobrene sledeče prošnje: 

 

 

Ad 4.) Obravnava novih prošenj  

Na dan sestanka ni novo prispelih prošenj. 

Ad 5.) Razno 

- Pobuda staršev na Svetu staršev za namestitev sušilnikov v garderobah 
telovadnic: sklad je pripravljen presojati o sofinanciranju, v kolikor ravnatelj in 
učitelji telovadbe ocenijo, da je to potrebno in koristno za učence; 

- Pomladanska papirna akcija: 
o znižanje odkupne cene papirna na 35EUR za tono, kar bo prepolovilo 

bodoče prihodke sklada iz tega naslova, 
o v kolikor bo spomladanska papirna akcija izvedena v tem šolskem letu 

naprošamo vodstvo šole za nadomeščanje prisotnosti članic sklada z 
zaposlenimi šole ter pošiljanje obvestila o terminu akcije preko e-
asistenta vsem staršem; 

- Učiteljici prof. Uršuli Žumer se zahvaljujemo za zahvalo ob financiranju Tabora 
za nadrejene; 

- Iz finančnega poročila ugotavljamo, da je bil račun za Planico že poravnan. 
Odgovorne naprošamo za preverbo vračila sredstev glede na ne izvedbo 
dogodka ali upoštevanje plačila za naslednje leto.  

 

Zapisnik zapisala:                          Predsednica: 
Selma Pajić                  Selma Pajić 

Priloga: Finančno poročilo z dne 05.03.2020                                          

SEZNAM KORESPONDENČNO ODOBRENIH PROŠENJ
Delavnice na Biotehniškem centru Naklo 325 €
Planica - 6.razredi, polovično sofinanciranje 552 €
Obisk ginekološke ambulante - 9. razredi
ŠVN - učenec 6. razreda, v celoti 150 €
ŠVN - učenca 2. razreda, v celoti 100 €
ŠVN - učenec 2. razreda, v celoti 100 €
naravoslovni dan - astronomija za učence 8. razredov, polovično sofinanciranje 203 €
ekskurzija v Hišo iluzij v Ljubljani - prevoz polovično 100 €
ekskurzija v Hišo iluzij v Ljubljani - vstopnina v celoti 144 €
kulturni dan v Operi v Ljubljani, učenci 9. razredov, sofinanciranj 330 €
prevoz Vojsko, sofinanciranje 150 €
Sofinanciranje tehniškega dne za 4. razrede v višini 3€ na učenca
Nakup odrivne deske 979 €


