
ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. Toneta Tomšiča 5 

4270 Jesenice 

 

 

ZAPISNIK 30. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 26.05. 2015 sestali na 30. 

sestanku  in obravnavali naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

2. Obravnava novih prošenj 

3. Seznanitev članov o poteku sestanka z ravnateljem, socialno delavko in 

računovodkinjama šole 

4. Razno 

 

Prisotni: Anita Kosem, Mane Mlakar, Elida Maličbegovič in Nives Regeis  

Opravičeno odsotna: Irena Reškovac, Irena Dolar, Jasmina Kujačič 

 

 

Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

 

Vsi prisotni člani ŠS smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in ga v celoti potrdili. 

 

SKLEP: Vsi člani smo se seznanili z zapisnikom prejšnjega sestanka in se z njim 

strinjamo. 

 

 

 

Ad 2.) Obravnava novih prošenj 

 

Podpredsednica ga. Anita Kosem nam je predstavila nove prošnje in sicer: 

  

- prošnja za subvencioniranje neobvezne šole v naravi za drugi razred se soglasno 

zavrne.  

- prošnja za šesti razred šole v naravi v Radencih se v celoti odobri. 

- prošnja za obvezno šolo v naravi v Savudriji se odobri.  

- prošnji za polovično subvencioniranje naravoslovnega dne na Ljubljansko barje iz ŠS 

se odobri in sicer 4,5 eura na učenca oz skupaj 312,50 eur. 

- prošnja za plačilo prevoza zgolj šestih učencev, ki so se udeležili nagradnega izleta v 

Gardaland se zavrne, ker so bile za prevoz do Ljubljane in nazaj vsekakor možne 

druge opcije za manj kot 207 eur.  

- prošnja za polovično sofinanciranje kompletov učbenikov za interaktivno uporabo 

založbe Rokus za biologijo se odobri. Cena kompleta je 14,90 eur. Iz ŠS se bo 

sofinanciralo 7,45 eur na komplet, ostalo bodo krili starši. 

 

 

SKLEP: Člani smo se seznanili s prošnjami in jih štiri od šestih tudi odobrili.  

 



Ad 3.) Seznanitev ravnatelja, socialne delavke, računovodkinje in knjigovodkinje z 

vsebino seminarja za člane Šolskih skladov zgornje Gorenjske 

 

Predsednik ŠS Mlakar Mane in ga. Nives Regeis sta predstavila vsebine seminarja za člane 

Šolskih skladov Zgornje Gorenjske ostalim na šoli, ki so kakorkoli povezani s skladom. Ob 

tem smo oblikovali nekaj predlogov, kako in na kakšen način še dodatno pridobiti sredstva za 

ŠS, kar se lahko prebere v zapisniku 29. sestanka ŠS. 

 

 

SKLEP: Člani smo seznanili ostale povezane z ŠS  z vsebino seminarja za člane Šolskih 

skladov zgornje Gorenjske. 

 

 

Ad 4.) Razno 

 

Člani smo se seznanili s finančnim stanjem sklada in prišli do zaključka, da se sredstva za ŠS 

manjšajo in da bo potrebno podjetjem ponovno poslati prošnje za donacije. V šolskem letu 

2014/2015 do 26.5. 2015 sploh ni bilo nikakršnih donacij s strani podjetji. Mesečni priliv s 

strani staršev znese 736,5 eur. V tem šolskem letu se je regresirana prehrana financirala iz 

sklada v znesku 3.360 eur. 

Člani ŠS smo še sklenili, da morajo biti v novem šolskem letu 2015/2016 in tudi v vseh 

nadaljnjih letih vsi odhodki iz ŠS potrjeni z oddano prošnjo v ŠS s strani prosilca. Prošnje se 

morajo arhivirati za določeno obdobje, ki ga bo ŠS določil na naslednjem sestanku.  Vsaka 

transakcija iz računa ŠS je lahko izvedena le na podlagi odobrene prošnje iz strani odbora ŠS. 

To velja za subvencioniranje šol v naravi, dneve dejavnosti, prevoze, razne prireditve, nakupe 

opreme za šolske učilnice in različne pripomočke, za nadstandardne dejavnosti, delovne 

zvezke, šolsko prehrano (ki se subvencionira iz ŠS) in še druge podobne stvari. 

 

 

SKLEP: Člani smo soglasno sprejeli sklep, da mora biti vsaka transakcija iz računa ŠS 

podkrepljena z odobreno prošnjo prosilca s strani odbora ŠS in jo je potrebno hraniti 

določen čas. Kolikšen bo ta čas, bomo odločali na prihodnjem sestanku. 
 

 

 

 

 

                                                                                Sestanek vodil: MANE MLAKAR 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: NIVES REGEIS 

 

 


