
ŠOLSKI SKLAD OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 

C. Toneta Tomšiča 5 
4270 Jesenice 
 
Številka: 900-1/2018-8 
Datum: 20.11.2019 
 
 
ZAPISNIK 2. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 20.11.2019 
 
 
Prisotni:  Mojca Vilič, Inga Lamberger, Selma Pajić, Ester Endliher, Nizama Silić, 
Barbara Košir. 
 

Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka; 
2. Pregled  finančnega poročila; 
3. Obravnava novih prošenj; 
4. Potrditev  korespondenčno odobrenih prošenj; 
5. Bazar; 
6. 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 

Pregledali smo zadnje  poročilo z dne 12.11.2019  (v prilogi  zapisnika). S strani 
donatorjev smo prejeli 818,00€. Ugotavljamo, da so mesečni prihodki s strani staršev 
približno enaki lanskim. Izkupiček iiz jesenske papirne akcije pa je za cca. 800€ manjši 
od lanskega. Stanje sredstev na dan 12.11.2019 je 10.742,00€.  V ta znesek pa še ni 
vštet prihodek iz papirne akcije. 

Ad 3.) Obravnava novo prispelih prošenj 

•  3 dnevni tabor za nadarjene v CŠOD Vojsko nad Idrijo: 

Tabora se bo udeležilo 14 učencev in 2 učiteljici. Stroški bivanja in programa znašajo: 
44,25€ x 16 = 708€. Prošnji se ugodi s pokritjem teh stroškov v celoti. Glede 
sofinanciranja stroška prevoza, se bo odločalo naknadno, kajti trenutna opcija z 
avtobusom ocenjujemo kot predrago. 



V obvestilu staršem pred odhodom na tabor naj bo naveden tudi znesek kritja stroškov 
iz sklada. 

• Subvencioniranje ŠVN 

Prošnja za subvencioniranje ŠVN – Radenci za učenca 6. razreda se soglasno odobri 
v celoti. 

• Ogled knjižnega sejma v Ljubljani 

V okviru knjižničarskega krožka si bodo učenci ogledali zgoraj omenjeni sejem. 
Soglasno se odobrijo stroški prevoza v višini 90€. 

  Ad 4.) Potrditev sklepov korespondenčnega sestanka članic odbora 

Soglasno se potrdijo korespondenčno odobrene sledeče prošnje učiteljic: 

• Nastop čarovnika Tonija – 50€, 
• Tehniški dan 2.razred -  Barve mavrice 3€/ učenca, 
• Kulturni dan za 4.,5. in 8.razrede – obisk pisateljice Nataše Konc Lorenzutti – 

200€, 
• Tehniški dan 1.razred – Palčkova dežela 3€/učenca, 
• Kotizacija Med dvema ognjema  8€/40 učencev. 

 

Ad 5.) Bazar 

Šolski bazar bo potekal dne 10.12.2019 od 12. do 19. ure. Pri izvedbi bodo po 
dogovoru sodelovale tudi članice odbora ŠS. Za pomoč pri prodaji bomo prosile  
učenke 9. razredov. Z namenom oglaševanja se na šoli izobesita 2 velika plakata,  
učencem na razredni stopnji se razdelijo obvestila. Zaželeno je, da se starše obvesti 
tudi preko e-asistenta. 

Ad 6.) Razno 

Potrebovali bi 10 novoletnih voščilnic za donatorje. 

 

 

Zapisnik zapisala:                          Predsednica: 

Inga Lamberger                 Selma Pajić 

 

 

Datum: 25.11.2019                                              

 






