
ŠOLSKI SKLAD OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 

C. Toneta Tomšiča 5 

4270 Jesenice 

 

Številka: 900-1/2018/16 

Datum: 29.9.2022 

 

 

ZAPISNIK ZAKLJUČNEGA SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 

29.9.2022 

 

 

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 13.9.2022 
3.    Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj 
4.    Jesenska papirna akcija 
5.    Predaja dela novim članom upravnega odbora Šolskega 
sklada  
 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 

Zapisnik prejšnjega sestanka z dne 6.6.2022 je bil pregledan in soglasno 
potrjen s strani članic odbora šolskega sklada. 

Ad 2.) Pregled zadnjega finančnega poročila 

Zadnje finančno poročilo je z dne 13.9.2022. Stanje sredstev na dan 

13.9.2022 znaša 8.113,00€. 

Prihodki v obdobju preteklega šolskega leta 2021/22 so v višini 

15.086,83€. Od tega so:   

- Prihodki staršev 8.531,11€  

- Prihodki iz papirne akcije 4.995,72€ 



- Donacije 1.560,00€. 

Odhodki v istem obdobju so znašali skupaj 17.912.03€. Gre za 

sofinanciranje 32 odobrenih prošenj  učiteljic in staršev za šolske ter 

obšolske dejavnosti.  

Ad 3.) Potrditev korespondenčno odobrenih prošenj 

Odobrena je bila bile sledeča prošnja: 

Odobri se prošnja učitelja Matjaža Galeta za sofinanciranje poletne šole v 

naravi v Bašaniji v višini 18€ na učenca. Z zneskom se pokrije vstopnina 

v Postojnsko jamo in dodatno 5€. 

Ad 4.)  Jesenska papirna akcija 

Jesenska papirna akcija bo potekala 11. in 12. oktobra 2022. 

Ad 5.)  Predaja dela novim članom upravnega odbora Šolskega sklada 

Ob novem šolskem letu 2022/2023 se delo šolskega sklada preda novemu 

upravnemu odboru. Le-ta bo deloval v sestavi štirih članic predstavnic 

staršev in dveh članic predstavnic šole.   

Predstavnice staršev: 

- Nataša Savčić 

- Medisa Brdar 

- Urška Žust 

- Nizama Silić 

Nov upravni odbor je za predsednico upravnega odbora izvolil Urško Žust.  

Predstavnici šole: 

- Klavdija Kranjc Jensterle 

- Tina Prešeren 

Novemu odboru se v odločanje predajo naslednje prošnje: 

- prošnja za sofinanciranje plavalnega tečaja za 3. razrede, 



- prošnja staršev učenke za financiranje plavalnega tečaja, 

- prošnja učiteljic 9.razredov za sofinanciranje kulturnega dne v 

Ljubljani (obisk narodne galerije in Mestnega muzeja Ljubljana). 

 

 

Zapisnik zapisala:                          Predsednica: 

 Inga Lamberger                                                                Selma Pajić

                                  

 

Datum: 30.9.2022 

      

 

Priloga: 

 - Finančno poročilo za obdobje lanskega šolskega leta 
  

  

 

 


