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POROČILO O DELU UO ŠOLSKEGA SKLADA ZA LETO 2018 
 

Od 15. junija 2018 dalje deluje nov UO Šolskega sklada v zasedbi: 
Predstavnice šole:      

• Karmen Debenjak (predsednica),  
• Suzana Koncut,   
• Nadja Pahor Bizjak, 
• Aleša Velikonja 

Predstavnice staršev:     
• Vanja Lesica Baša (namestnica predsednice),  
• Martina Lutman Polanc,  

• Irena Vodopivec. 

 

1. Prejšnji UO Šolskega sklada je do junija 2018 imel dve korespondenčni seji. Obravnaval je 

prošnje za finančno pomoč, ki so bile naslovljene na Šolski sklad. 
 

2. Nov UO Šolskega sklada se je v drugi polovici leta 2018 sestal dvakrat (15.6.2018 in 12. 9. 

2018). Imel je tudi 7. korespondenčnih sej. Zapisnike vseh sej smo redno objavljali na spletni 

strani šole. (http://www.os-iroba.si/sola-ivana-roba/informacije/za-starse/solski-sklad/) in s 

tem redno obveščali zainteresirano javnost o našem delovanju. Predsednica je v septembru 

2018 na seji Sveta staršev predstavila delovanje sklada. 

UO je pripravil program dela, plan zbiranja sredstev in porabe sredstev, sodeloval je s 

strokovnimi delavci, ravnateljem in z računovodstvom pri pripravi in izvedbi aktivnosti zbiranja 

sredstev. Obravnaval je prošnje za finančno pomoč, ki so bile naslovljene na Šolski sklad.  
 

3. Zbiranje sredstev je potekalo na različne načine: 

- prostovoljni prispevki - gledališka predstava Cesarjeva nova oblačila, 
- prostovoljni prispevki - prireditev ob 50. obletnici skladbe Vstala Primorska, 
- zbiralna akcija papirja, 
- zastareli bančni računi razredov pri NKBM, 
- prostovoljni prispevki - Eko tržnica ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku, 
- šolska slaščičarna, 
- prostovoljni prispevki - novoletne voščilnice, 
- donacije (Prošnje smo poslali 90 podjetjem, odzvalo se jih je 18.), 
- prostovoljni prispevki posameznikov. 

✓ Z omenjenimi akcijami se je v skladu zbralo 6 831,16€. 
✓ KO Vrtojba je zbrana sredstva na srečelovu na Borelijadi v Vrtojbi razdelil med 

Šolski in Vrtčevski sklad. Sredstva, ki so bila dodeljena šoli, so namenili nakupu 
igrala za POŠ Vrtojba. Z zbranimi sredstvi je bila v decembru 2018 kupljena 
gugalnica. 

 

4. Porabljena sredstva so bila namenjena: 
✓ 797,31€ za finančno pomoč učencem in za doplačilo igrala za POŠ Vrtojba 

- plačilu 1. obroka ekskurzije pevskega zbora na Dunaj za enega učenca, 
- plačilu ekskurzije izbirnega predmeta Italijanščina za dva učenca, 
- plačilu ekskurzije izbirnega predmeta Nemščina za enega učenca, 
- nakupu delovnih zvezkov za enega učenca, 
- plačilu štirih prevozov na predstavo Malega polžka za učence1. in 2. razreda 

 iz Vrtojbe in Vogrskega v Šempeter,  
- doplačilu za igralo na POŠ Vrtojba (doplačilo zbranim sredstev KO Vrtojba), 

✓ 8 050,00€ za šole v naravi in plavalni tečaj 
 

http://www.os-iroba.si/sola-ivana-roba/informacije/za-starse/solski-sklad/
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- za 3. razred  - plavalni tečaj, 
- za 4. razred - šola v naravi, 
- za 6. razred - zimska šola v naravi, 
- za 7. razred – naravoslovna šola v naravi 

 

5. Finančno poročilo za leto 2018 
 

Začetno stanje 1. 1. 2018 11.301,48 € 
Stanje 30. 6. 2018 4.251,63 € 

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2018 so zbrali: 533,45€ 

V obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2018 smo zbrali:  
Donacije 

Dejavnosti  v organizaciji šole 
Gledališka predstava Cesarjeva nova oblačila 

Prireditev ob 50. obletnici skladbe Vstala Primorska  
Zbiralna akcija papirja 

Zastareli bančni računi razredov NKBM 
Eko tržnica 

Šolska slaščičarna 
Novoletne voščilnice 

  6 297,71€ 
2 742,33€ 
3 555,38€ 

118,65€ 
811,67€ 
703,30€ 
291,08€ 

1 207,68€ 
123,08€ 
299,92€ 

Skupaj   6 831,16€ 
Zbrana namenska sredstva na Borelijadi v Vrtojbi –  
s sredstvi je bilo kupljeno igralo za POŠ Vrtojba. 

1 125€ 

PORABA 

Plačilo dveh prevozov na predstavo Malega polžka za učence 1. in 2. 
razreda iz Vrtojbe in Vogrskega šol. leto 2017/18 

233,66€ 

Ekskurzija (pevski zbor in Italijanščina) za tri  učence 40,00€ + 59,64€ 

3. razred – plavanje (80 učencev*10€ na učenca) 800,00€ 

4. razred - Šola v naravi ( 90 učencev * 30€ na učenca) 2 700,00€ 

6. razred - Šola v naravi (70 učencev * 35€) 2 450,00€ 

7. razred - Šola v naravi (60 učencev * 35€) 2 100,00€ 

Ekskurzija izbirnega predmeta Nemščina za enega učenca 31,97 

Nakup delovnih zvezkov za enega učenca 42,00 

Plačilo dveh prevozov na predstavo Malega polžka za učence 1. in 2. 
razreda iz Vrtojbe in Vogrskega šol. leto 2018/19 

196,04 

Igralo POŠ Vrtojba (doplačilo zbranim sredstev KO Vrtojba) 194,00€ 

Poraba od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. 7 583,30€ 

Poraba od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. 1 264,01€ 

Skupaj 8 847,31€ 
 

Začetno stanje 1. 1. 2018 11 301,48€ 

Prihodki 2018 6 831,16€ 

Poraba 2018 8 847,31€ 

Končno stanje 31. 12. 2018 9 285,33€ 
 

Upravni odbor Šolskega sklada se zahvaljuje ravnatelju in delavcem šole, ki so z različnimi 

aktivnostmi pomagali organizirati dejavnosti ter vsem staršem, ki so se aktivno vključili v zbiranje 

sredstev. Posebna zahvala gre KO Vrtojba. 

 Predsednica UO Šolskega sklada,  
                   Karmen Debenjak 


