
 

 

 

 

 

 

 

 

Št.: 901-140  / 2019 

Datum:  30. 5. 2019 

 

Z A P I S N I K 

 

15. korespondenčne seje  ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2018/ 19 

 

                                         

 

 

K1) Upravni odbor je pregledal sklepe 9.-14. korespondenčne seje šolskega sklada in 2. redne seje.  

 

SKLEP 1: Upravni odbor Šolskega sklada  je pregledal sklepe 9.-14.  korespondenčne  seje in 2. 

redne seje. Sklepi so bili realizirani. Sprejmejo  se zapisniki 9.-14. korespondenčne seje in 2. 

redne seje šolskega sklada. 

 

K2) Upravni odbor je pregledal višino in namen sredstev, ki so bila razdeljena v tem šolskem letu: 

 

-plačilo šole v naravi: 

3.B 84  €, 

2. b  15,26  €, 

6.A 54  €, 

7.A 53,35 €, 

7. B  47 €,  

8. a  43 €,  

 

-plačilo avtobusa na relaciji Kočevje-Ljubljana -Kočevje za učence OP( ogled 

predsedniške palače in predstave gospod in hruška) 

 

154,40 €, 

 

-plačilo stroškov  Bazarja 

 

266,93 €  , 

 

-plačilo prevoza in vstopnic za ogled Cankarjeve rojsten hiše in voden ogled po Vrhniki 

za učence 6.-9. R, ki so opravili BZ, plačilo predstave Zlati kamenčki in najem dvorane, 

za učence 1.-3.  r, ki so opravili BZ in plačilo Andreja Rozmana Roze za učence 4. in 5. r 

, ki so opravili BZ. 

 



 

316,54  €( prevoz)  164 €( vstopnica za ogled Cankarjeve roj. hiše) 250€ + 115€ ( predstava + 

najem dvorane) + 225 € (plačilo Andreja Rozmana ) 

 

 

SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA V TEM ŠOLSKEM LETU: 1788,48 € 

 

Nakazana sredstva na šolski sklad: 

 

- 1218,09 € donacije na  Bazarju 

- 302,10 €  donacija  Drobtinice  

- 75 €  donacije preko nakazil s položnicami 

- 150, 0€  donaciji podjetij Melamin in Intersocks za valeto 

- 17,0 €  prenakazilo ( pomotoma vzeto iz računa) 

 

SKUPAJ PRIDOBLJENA  SREDSTVA V TEM ŠOLSKEM LETU: 1762,19 € 

 

SREDSTVA NA ŠOLSKEM SKLADU NA DAN:28.5.2019 

 

- 2864,08 € 

 
SKLEP 3: Upravni odbor je seznanjen  s sredstvi na šolskem skladu( porabljenimi, 

pridobljenimi) v tem šolskem letu in je seznanjen s stanjem na šolskem skladu na dan 28.5.2019 

 

 

Zapisnikarica: Magda Gornik                                                                             

Predsednica Šolskega  sklada 

Renata Miketič 

 

        

 

 

 


