
ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE  

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

C. Toneta Tomšiča 5 

4270 Jesenice 

 

Številka: 900-6/2017/6 

Datum: 07.12.2017 

 

 

ZAPISNIK 6. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA   

 

 

Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 07.12.2017 sestali na 6. sestanku  

in obravnavali naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

2. Finančno poročilo 

3. Pregled korespondenčnega dela 

4. Obravnava novih prošenj 

5. Jesenska papirna akcija 

6. Bazar 

 

Prisotni: Mane Mlakar, Anita Kosem, Lidija Klobučar, Tanja Bogataj in Nives Regeis  

Opravičeno odsotna: Vanja Legat (računovodkinja), Irena Dolar, Alenka Robič (socialna 

delavka) 

 

 

Ad 1.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

 

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

 

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

strinjamo. 

 

 

Ad 2.) Finančno poročilo 

 

Člani ŠS smo od računovodstva šole prejeli finančno poročilo od 1. 9. 2017 do 6. 12. 2017 iz 

katerega je razvidno, da: 

- je bilo stanje na računu dne 1. 9. 2017  5.897€ 

- prihodki v tem času so bili 4.759,49€ 

- odhodki v tem času so bili 3.600,25€ 

- skupaj je bilo stanje (6. 12. 2017) na računu ŠS 7.057,12€ 

 

SKLEP: Člani ŠS smo se seznanili s sredstvi, ki so na računu ŠS.  

 

 

Ad 3.) Pregled korespondenčnega dela 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo do sedaj obravnavali naslednje prošnje: 



- odobrili smo financiranje učil za predmet ROBOTIKA 

- financirali smo grafični zaslon HUION GT-220 V2 Pen Display za pouk matematike in 

fizike 

- odobrili smo nakup 3D tiskalnika in filamenta za predmet Tehnika in tehnologija 

- financirali smo material za izdelavo vitrin členov verižnega eksperimenta 

- odobrili smo financiranje trem učencev 6. razreda in dvema učencema 8. razreda 

- financirali smo plačilo prevoza učencev na knjižni sejem  

- polovično smo odobrili financiranje prošnje razredničark 8. razreda za obisk pesnika 

Ferija Lainščka 

 

SKLEP: Člani odbora ŠS smo odobrili vse prispele prošnje, eno polovično financiranje. 

 

 

Ad 4.) Obravnava novih prošenj 

 

Člani odbora ŠS smo ugotovili, da do tega sestanka ni prišla nobena nova prošnja.  

 

SKLEP: Člani SŠ smo se seznanili, da novih prošenj ni. 

 

 

Ad 5.) Jesenska papirna akcija 2017/2018 

 

Letošnja jesenska papirna akcija je bila zelo uspešna, saj smo zbrali  33.600 kg starega papirja 

in kartona. Tako se je na račun ŠS steklo 2.962,25€. Klub temu je še vedno veliko otrok, ki ne 

prinesejo niti 5 kg papirja, kot je dogovorjeno. Žal zaradi tega ne morejo črpati sredstev iz ŠS, 

ko je to potrebno. 

 

SKLEP: Člani smo se seznanili z potekom jesenske papirne akcije in s sredstvi, ki so se 

zbrala s papirno akcijo. 

 

 

Ad 6.) Novoletni bazar 

 

Kot vsako leto, bo tudi letos na naši šoli potekal novoletni bazar in sicer v torek 12. 12. 2018 v 

avli šole. Člani smo se dogovorili, kako in na kakšen način bomo sodelovali pri pripravi bazarja. 

Letos bomo z samim bazarjem začeli že v dopoldanskem času, ker takrat starši hodijo po otroke 

in obstaja možnost večje prodaje izdelkov. Zato je potrebno tudi prej pripraviti stojnice in jih 

okrasiti. To se bo naredilo v jutranjih urah. 

 

SKLEP:  Odbor ŠS se je dogovoril kako in na kakšen način bomo letos izpeljali Novoletni 

bazar. 

 

 

 

 

                                                                                Sestanek vodil: MANE MLAKAR 

 

 

Zapisala: NIVES REGEIS 

 


