
ZAPISNIK 5. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 16. maja 2014, ob 7.00

Prisotni: Darijan Trojar, Aljoša Pečaver, Marjeta Zoran, Tjaša V. Jakopin, Denis Čivović

Odsotni: Andreja Oven Markovič, Tanja Ploj

Dnevni red:

1. Obvestilo o finančnem stanju 
2. Prošnje za financiranje iz ŠS

K1/

Predsednik nas je obvestil o stanju na TRR šolskega sklada. 

K2/

* Proučili smo naslednje prošnje:

 učenci 4. in 5. razreda so tekmovali na tekmovanju Logična pošast. Stroški 
tekmovanja znašajo 28€ - pokrijemo v celoti

 na šoli je potekalo tekmovanje za Stefanovo priznanje. Kotizacija je 79.50€  - 
pokrijemo v celoti.
Učenci so se udeležili tudi tekmovanja za srebrno Stefanovo priznanje. Nanj se je 
uvrstilo 10 učencev. Kotizacija znaša cca 3€ - pokrijemo v celoti.

 učenci so tekmovali na matematičnem tekmovanju. Kotizacija znaša 426€ - 
plačamo v celoti.

 nadarjeni učenci na družboslovnem področju so obiskali Muzej novejše zgodovine.
Strošek je bil 5€. - plačamo učencem, ki so vplačali v šolski sklad

 za poskuse pri kemiji so naročili 21 zaščitnih majic za izvajanje poskusov- strošek 
je 112.35€+DDV - plačamo v celoti
                 

 učenci so se udeležili ekskurzije po Ljubljanskem barju. Stroški vodenja, ogledov 
in prevoza znašajo 10€ na učenca. Učencev je bilo 9. - plačamo učencem, ki so 
vplačali v šolski sklad.
 

 gospod Andlovic je vložil prošnjo za financiranje najema avtobusa za likovno 
kolonijo. Gredo v Koper. Seznam bo priložil naknadno - stroške prevoza 
plačamo tistim učencem, ki so vplačali v šolski sklad.



 učenci, ko so osvojili zlato bralno značko, gredo na nagradni izlet v Benetke. 
Stroški izleta so 40€ na učenca. - plačamo 15€ učencem, ki so vplačali v 
šolski sklad. 
Seznam je že pri gospe Tatjani. 

 učenci so zastopali šolo na tekmovanju v mestnem krosu v Tivoliju. Strošek 
prevoza je 136.88€ - pokrijemo v celoti.

 Učenki  9. razreda v celoti subvencioniramo izlet v Benetke v višini 40€.

 prošnja za učenca in učenko  2.razreda za subvencioniranje prehrane. Dolžni 
so dve položnici za meseca april in maj - poplačamo dolg obeh položnic v 
celoti in popoldansko malico za oba do konca junija. S kuhinjo se bomo 
dogovorili, da bosta hodila na kosilo ob 13.30. 

 prošnja za učenko in učenca za plačilo stroškov za prehrano. Dolg znaša 850€
- zdaj plačamo celoten dolg za prehrano, z kuhinjo se bomo dogovorili za 
brezplačno kosilo ob 13.30. Hkrati bom starše pozvali, naj prej reagirajo, da 
ne pride do takega dolga. 

 Zapisal: Denis Čivović

 Overovil: Darijan Trojar
Ljubljana, 16.05.2014


