
ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA z dne 21. maja  2015 
 

 
 

Prisotni: Darijan Trojar, Aljoša Pečaver,  Dijana Krička Đuranović, Marjeta Zoran 

Odsotni: Denis Čivović, Jana Miklič, Tjaša V. Jakopin 

 

Dnevni red: 

 

1. Obvestilo o finančnem stanju 

2. Reševanje vlog za subvencijo 

3. Razno 

 

K1/ 

     -  Predsednik je predstavil finančno stanje.  Na računu imamo trenutno  

     7395,00 €. Izdane so bile letošnje položnice za oba obroka ( po 5 € ) in starši so  

     vplačali na račun sklada.         

             

         

K2/ 

a) Vloga – pomoč pri plačilu dolga šolske prehrane za učenki 7. in 3. razreda.  Starši   imajo več kot 

1000, 00€ dolga. Sklenili smo,  da pokrijemo prehrano za mesece marec, april, maj in junij.  

 

 b) Kotizacija za bronasto ( 79,50€) in srebrno ( 24, 00 €) Štefanovo priznanje – pokrijemo 100%; 

 

 c) Vloga Genije Simončič za plačilo kemijskih delavnic v laboratoriju na Srednji vet. šoli in gimnaziji   

BIC v vrednosti 65,00€ - za 13 učencev - po 5 € pokrijemo učencem, ki imajo plačano v skladu 

 

 d) Plačilo gosta za BZ na PŠ Rudnik – plačamo v celoti. 

 

 e) Nagradni izlet za PZ – vstopnina za ogled kino predstave v kinu Komuna za 120 otrok po 3, 90 €    

     - poravnamo v celoti. 

 

 f) Likovna kolonija – plačilo avtobusa v Štanjel – prevoz plačamo tistim otrokom,  ki imajo vplačano    

    v sklad.  

 

g) Nagradni izlet zlatim bralnim značkarjem  v Benetke ( 28 učencev) - prispevamo po 10 € na    

    učenca, ki ima plačano v sklad (seznam je v prilogi). 

 

h) Vlogo za pomoč pri izvedbi udeležbe na festivalu folklornih skupin Mostovi v Ohridu v Makedoniji, ki 

bo od 30. 6. – 5. 7.  je dala tudi Helena Vindiš. Če se bo naša skupina udeležila tega ali katerega 

koli drugega festivala, jim  prispevamo 500,00€ za plačilo stroškov prevoza.  

 

Prilogi: 

a) seznam za Benetke 

b) seznam za likovno kolonijo 

 

 

 

          Zapisala: Marjeta Zoran 

           

          Overovil: Darijan Trojar 

 

 

Ljubljana, 21. 5. 2015 

 


