
ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE 
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
C. Toneta Tomšiča 5 
4270 Jesenice 
 
 
 

ZAPISNIK 25. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, dne 30.09.2014 ob 17.00 
uri, sestali na 25. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled stanja  
2. Potrditev novih članov upravnega odbora  
3. Obravnava prošenj 
4. Jesenska papirna akcija 
5. Razno 

 
Prisotni: Tatjana Otovič, Mirica Lah, Mateja Brelih, Anita Kosem, Irena Dolar,  Doris 
Globočnik, Mateja Kunšič, Jasmina Kujačić 
Opravičeno odsotni: Irena Reškovac, Dalila Burzič, Nives Regeis 
 
Ad 1.) Pregled stanja 
 
Dne 4.9.2014 je bilo na računu šolskega sklada 10.403.00 EUR. Učenci so prijeli 
vloge za prostovoljne mesečne prispevke za šolski sklad.  
 
 
Ad 2.) Potrditev novih članov upravnega odbora 
 
Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki 
šole. Zaradi poteka dvo letnega mandata dosedanjim članom se je spremenila 
sestava upravnega odbora sklada. Kot predstavnica šole v upravnem odboru ostaja 
ga. Irena Reškovac, novi članici pa sta ga. Anita Kosem in ga. Irena Dolar. 
Kot predstavnice staršev so bile k sodelovanju povabljene: ga. Dalila Burzič, Ga. Elida 
Maličbegovič, Ga. Jasmina Kujačić, ga. Nives Regeis. 
SKLEP: Upravni odbor Šolskega sklada je soglasno potrdil novo sestavo. Nov upravni 
odbor se bo v celoti konstituiral na naslednjem sestanku. 
 
Ad 3.) Obravnava prošenj 
 
Obravnavale smo prošnjo knjižničarke Barbare Udrih (v prilogi zapisnika) za izdelavo 
oz. nakup knjižnih polic in učnega pripomočka (tabla »piši-riši«), po predračunu za 
knjižne police (1.130.00 EUR +DDV) in za tablo 178 EUR. 
 
 
SKLEP: UO Šolskega sklada je sklenil, da se prošnji ugodi. 



Obravnavale  smo prošnjo staršev (v prilogi zapisnika) za sofinanciranje šole v naravi 
(smučanje) za učenko 4. razreda 
 
SKLEP: UO Šolskega sklada je sklenil, da se prošnji ne ugodi, saj je navedena šola v 
naravi nadstandard. 
 
Ad 4.) Jesenska papirna akcija  
 
Jesenska papirna akcija bo izvedena 14.10 in 15.10.2014.  
UO je sklenil, da zahtevana količina zbranega papirja ostaja 5 kg in ostaja moralna 
dolžnost posameznika. Udeležba posameznega učenca na papirni akciji bo vplivala na 
odobritev subvencije. 
Na papirni akciji se pričakuje pomoč članic UO, učiteljice določijo učence.  
 
Ad 5.) Razno 
 
UO Šolskega sklada ponovno naproša vodstvo šole, da uredi ustrezen prostor v šoli, 
ki bo primeren za shranjevanja izdelkov, ki jih učenci naredijo za novoletni bazar.  
 
 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 18 uri. 
        Predsednica: 
        Doris Globočnik  
 
 


