
ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE 
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
C. Toneta Tomšiča 5 
4270 Jesenice 
 
 
ZAPISNIK 11. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se dne 28.02.2011 ob 16.00 uri,  
sestali na 11. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red: 
 

1. Organizacija prodajne razstave 
2. Razno 

 
Prisotne: Mateja Vahčič, Petra Hrovat, Edita Šabanović, Saša Šuvak, Lijlana 

Leskovar, Barbara Lakota 
Opravičeno odsotne: Irena Reškovac 
 
Ad 1.) Organizacija prodajne razstave 
Glede na pozitiven odziv šole in izraženo pripravljenost sodelovanja učiteljic likovnega 
in tehničnega pouka, je upravni odbor Šolskega sklada pristopil k organizaciji 
prodajne razstave izdelkov učencev. 
Prodajna razstava bo potekala v času govorilnih ur, dne 8.3.2011 in bi bila 
postavljena v avli šole še do 11.3.2011. Ta termin se nam zdi primeren zaradi 
praznika Dneva žena in Materinskega dneva. 
 
Učiteljici Katrca Horvat in Irena Horvat sta nam pripravili material (slike, izdelki iz 
gline, svečniki, stojala za svinčnike) za prodajno razstavo. Na tem mestu se jima še 
enkrat najlepše zahvaljujemo. 
 
Pripravljen material smo člani UO razvrstili in fotografirali, da bodo fotografije lahko 
objavljene na šolski spletni strani.  
 
Obvestila oz. vabila o razstavi bodo obešena na oglasnih deskah, na vhodu v šolo in 
internetni strani šole. 
 
Dogovorili smo se za časovni plan postavitve panojev, dekoracije izdelkov in naše 
dežurstvo oz. pomoč učencem pri prodaji. Na panojih bo tudi kratka predstavitev 
delovanja Šolskega sklada. 
 
SKLEP: Člani UO se držimo sprejetega terminskega plana organizacije razstave in 
opravimo vsak svoje delo za katero smo zadolženi. 
 
 
Ad 2.) Razno 
Upravni odbor Šolskega sklada je obravnaval dve prošnji, eno posredovano s strani 
strokovne službe (socialno šibek učenec), drugo s strani učiteljev (izjemno 
prizadeven učenec), za sofinanciranje šole v naravi v osmem razredu. 



 
SKLEP:  Iz sredstev Šolskega sklada se nameni 100 EUR za financiranje šole v naravi 
učencu 8. razreda zaradi socialno šibkega statusa in 100 EUR za financiranje šole v 
naravi učencu 8. razreda zaradi izjemne prizadevnosti ( iz kvote sredstev namenjene 
nadarjenim učencev). 
 
Upravni odbor Šolskega sklada se je seznanil s prošnjo učiteljice Danice Kikelj za 
sofinanciranje steklopihalnih vaj. 
 
SKLEP: Iz sredstev Šolskega sklada za nadarjene učence se nameni 250 EUR za 
sofinanciranje steklopihalnih vaj. 
 
 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 18:05 uri. 
 
 
        Predsednica: 
        Edita Šabanović 
 
Zapisala: Barbara Lakota 
 
 
Prilogi: 

- Predlog strokovne delavke za financiranje šole v naravi za učenca 8. razreda 
- Predlog učiteljev za financiranje šole v naravi za učenca 8. razreda 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


