
ŠOLSKI SKLAD OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 

C. Toneta Tomšiča 5 

4270 Jesenice 

 

Številka: 900-1/2018/11 

Datum: 17.09.2020 

 

 

ZAPISNIK 1. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 17. 09. 2020 

 

 

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

Ester Endliher. 

Dnevni red:  

1.    Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka  
2.    Pregled finančnega poročila s stanjem na dan 9.9.2020 
3.    Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj 
4     Obravnava novih prošenj 
5.    Program dela Šolskega sklada za leto 2020/2021  
6.    Razno. 
 
 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 

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

 

Ad 2.) Pregled zadnjega finančnega poročila 

Zadnje finančno poročilo z dne 9.9.2020 je bilo pregledano s strani članic odbora 

šolskega sklada.  

Stanje sredstev na dan 9.09.2020 znaša 11.893,61 €.  Prihodki sklada so bili nižji 

od pričakovanega zaradi izpada prihodka iz pomladne papirne akcije (le-ta je bil v 

celoti namenjen DPM). Dodatno so bili prihodki okrnjeni s strani nakazil staršev, 

zaradi odsotnosti otrok v šoli v povezavi z ukrepi države Covid-19. Kljub temu smo  

uspeli odobriti vse prejete prošnje in financirali nakup učbenikov v skupnem znesku 

5.300 €. Pridobivanje dohodkov v tem šolskem letu bo potekalo po ustaljeni praksi: 

del iz prispevka staršev, del iz pričakovanih donacij, papirne akcije, novoletni bazar 

(v kolikor bo izpeljan). Finančno poročilo je priloga zapisnika. 



Ad 3.) Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj 

Odobrene so bile sledeče prošnje: 

- delovni zvezki na predlog knjižničarke v znesku 1.343€ 

- delovni zvezki na predlog svetovalne delavke v znesku 4.321€ 

- stroški v zvezi z valeto v znesku 740€. 

Ad 4.) Obravnava novih prošenj 

- naravoslovni dan v Velenju za 8.razrede – ogled rudnika: odobri se 10 € 

na učenca 

 

- naravoslovni dan v Ljubljani za 6. razrede – obisk hiše eksperimentov: 

odobri se 5 € na učenca 

 

- prošnja za subvencioniranje šole v naravi za učenca 6. razreda v višini 

 130 €: se odobri 

 

-  tehnični dan za 2. razrede,  BARVE – MAVRICE: se odobri ½ znesek v 

višini 163€. 

 

- kulturni dan v Ljubljani za 9. razrede, ogled Narodne galerije in Mestnega 

muzeja: se odobri ½ znesek vstopnine v višini 7,5 € na učenca 

 

Ad 5.) Program dela Šolskega sklada za leto 2020/2021  

- Jesenska papirna akcija: zunanje članice odbora se papirne akcije zaradi       
službenih obveznosti ne morejo udeležiti, zato članice odbora naprošajo 
vodstvo šole, da se jih tako kot lani nadomesti z zaposlenimi na šoli. 
 

- Novoletni bazar: predlagamo, da se izdelki, ki so se dobro prodajali v 

preteklem letu (to so: piškoti, termometri, ogledala, pisane soli, mazila, 

ikebane, voščilnice, koledarji…) izdelujejo tudi letos. 

 

- Prošnje donatorjem: prošnje se pošlje na cca. 130 naslovov okoliških podjetij  

Program dela iz preteklega leta se je izkazal za dobrega, zato se nadaljuje tudi v tem 

šolskem letu. Soglasno se potrdi predlog programa dela za leto 2020/21, ki je priloga 

zapisniku. 

 

 



Ad 7.) Razno 

- Članice odbora menimo, da bi bilo iz položnic, ki jih prejemajo starši, potrebna 

vidna postavka prispevka  iz šolskega sklada. 

- Prispevki staršev se obračunavajo v času, ko so učenci v šoli. 

 

Zapisnik zapisala:                          Predsednica: 

Inga Lamberger                                                                      Selma Pajić                                  

 

Datum: 25.09.2020      

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Finančno poročilo s stanjem na dan 9.09.2020 

- Program dela šolskega sklada z dne 17.09.2020           


