
FINANČNO POROČILO - ožja delovna skupina za oživitev TBM od 1.1.2019 do 30.9.2019  

 

Izhajajoč iz v sklepu opredeljenih nalog, je članom ožje delovne skupine predana naloga izvedbenih 

vsebinskih aktivnosti oživljanja starega trškega jedra. Zagotovljena sredstva, ki jih je občina Šoštanj 

namenila iz proračuna za leto 2019 so znašala 3.000 EUR. 

 

Prvi dogodek  v letošnjem letu, natančneje v mesecu maju, je v dopoldanskih urah letos že drugič 

zapovrstjo potekala prireditev »Trg v cvetju«.  

 

Stroški dogodka: 

 

POŠTA 69,60 EUR   znamke za letake za vsa gospodinjstva v OŠ  

FOTOGRAF 60,00 EUR   fotografiranje 

TOD  50,00 EUR   pomoč pri urejanju prometa in varovanje 

PUP 1.600,00 EUR   cvetje 

GORJUP 279,99 EUR   letaki za vsa gospodinjstva v občini Šoštanj – 2978 

SKUPAJ          2.059,59 EUR  

 

 

VRTNARSTVO DOMEN:  700,00 EUR ( pokrije Zavod Gea-Kavarna na trgu) 

 

Naslednji načrtovan dogodek v letošnjem letu je bil 2. septembra, »Prvič v šolo«, kjer  smo tudi že 

drugo leto zapored pripravili sprejem za vse prvošolce. 

Ravnateljica vrtca mag. Milena Brusnjak je ravnateljici šole mag. Majdi Zaveršnik Puc predala skrinjico 

vrednot, ki so jih otroci spoznavali v vrtcu in naj jih negujejo tudi v šoli.  

Ogledali so si predstavo dijakov predšolske vzgoje iz Celja in se razveselili sladkih dobrot in darilc, ki 

jih bodo lahko uporabljali tudi v šoli. Pri nakupu daril so pomagali donatorji, vsem se iskreno 

zahvaljujemo. 

 

  

Stroški dogodka: 

 

 

MERCATOR 23,27 EUR   sladkarije, zvezki, sokovi MM 

FOTOGRAF   30,00 EUR   fotografiranje MM 

MEDIA CENTER, MARKO 
GORJUP 

 384,24 EUR vabila, plakati, tisk majic MM 

TURNA d.o.o. 170,00 EUR baloni D 

ANDREJC d.o.o.  100,00 EUR prevoz dijakov iz Celja in nazaj  (SŽ, 
Prosenjak) 

D 

MOJA PENTLJA 52,46 EUR zvezki, svinčniki D 

NIVIG 100,00 EUR Office and More – radirke, šilčki D 

MERCATOR 50,00 EUR zvezki, sokovi, sladkarije D 

ZAVOD ZA KULTURO 
ŠOŠTANJ   

18,00 EUR zvezki iz Pentlje  
dvorana-Kulturni dom, ozvočenje 

D 

WALTER KOLAR s.p.  pijača v steklenici za prvošolčke 
radenska, ledeni čaj 

D 

SLAŠČIČARNA LILY  piškoti D 



ZAVOD GEA-KAVARNA NA 
TRGU 

 sendviči za nastopajoče dijake, 
žemljice, čokoladni orehi, prti 
 

D 

DIJAKI GCC – PREDŠOLSKA 
VZGOJA 

 predstava D 

Skupaj vsi stroški  927,97 EUR    

*D – donacija 

*MM – postavka mestni marketing 

 

SKUPAJ VSI STROŠKI  ZA PRIREDITEV PRVIČ V ŠOLO  927,97 EUR, od tega pokrito s strani: 

- donatorji  490,46 EUR , 

- postavka mestni marketing 437,51 EUR 

 

 

                                                                     

REKAPITULACIJA od 1.1.2019 do 30.9.2019 

ZAGOTOVLJENA  SREDSTVA 3.000,00 EUR 

STROŠKI TRG V CVETJU 2.059,59 EUR 

STROŠKI PRVIČ V ŠOLO      437,51 EUR 

SKUPAJ OSTANE      502,90 EUR  

 

Kot je razvidno iz rekapitulacije, je preostanek zneska 502,90 EUR, ki se  bo porabil za aktivnosti do 

konca tega leta. Načrtujemo še dogodek v decembru, za katerega pa še nimamo točno določenih 

finančnih planov. Vsekakor pa bomo morali razpolagati s preostankom tega zneska. 

 

 

 

 

Poročilo pripravila: 

Milojka Zelcer 


