
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
Andreja Gabrščka 1 
5290 Šempeter pri Gorici 

 
 
 

                          
 
 +386 5 39 35 211       +386 5 39 35 212       o-irsempeter.ng@guest.arnes.si     http://www.os-iroba.si 

 
Številka:   900 - 13/2019 
Datum:  16. maj 2019 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

10.  korespondenčne seje Šolskega sklada 
Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 

ki je bila razpisana od 9. 5. do 16. 5. 2019 
 

Prisotni člani UO Šolskega sklada: 

• Predstavniki zavoda: 
➢ Suzana Koncut 
➢ Nadja Pahor Bizjak 

➢ Karmen Debenjak 
➢ Aleša Velikonja 

• Predstavniki staršev:  
➢ Martina Polanc 

➢ Vanja Lesica Baša 

➢ Irena Vodopivec 

Dnevni red: 
1. Obravnava prošnje za poravnavo stroškov, ki bodo nastali 10. maja 2019 z 

odhodom na ND (Cerkniško jezero in grad Snežnik) 
2. Razno  

 
Ad1)  
V petek, 10. maja 2019 so imeli osmošolci naravoslovni dan z ogledom Cerkniškega 
jezera in gradu Snežnik. 
Na predsednico Šolskega sklada je bila 8. 5. 2019 naslovljena prošnja za pomoč pri 
plačilu stroškov, ki bodo nastali z odhodom na kulturni dan. Stroški ekskurzije naj bi 
znašali okrog 17€. Cena je odvisna od števila prisotnih učencev. 
Ta ekskurzija za enostarševsko družino pomeni nov finančni zalogaj. Mama prosi za 
pomoč pri plačilu, kar bi olajšalo vsaj del pokritja položnic. Mama je brezposelna in z 
otrokom  preživi mesec le z njegovo preživnino in otroškim dodatkom. Žal se zaradi 
zdravstvenih težav ne more zaposliti in to jima predstavlja tudi velik finančni problem.  
Otrok ima priznano subvencijo za malico in kosilo, kar nakazuje na težko finančno 
stanje družine. V letošnjem šolskem letu še niso dobili pomoči iz Šolskega sklada. 
 
Predlog sklepa: 
Sklep 10: Člani UO Šolskega sklada soglašamo, da se omenjenemu otroku krije 
stroške, ki bodo nastali z odhodom na naravoslovni dan. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ga. Vodopivec je opozorila na rok oddaje prošnje, ki naj bi bil vsaj teden dni pred 
odhodom. Na tak način so starši že pred odhodom seznanjeni z odobritvijo plačila. 
Odgovor predsednice: »Res smo se dogovorili, da bomo prošnje obravnavali teden dni 
pred odhodom na dejavnost. Vendar so bili prvomajski prazniki, zato so starši izvedeli, 
da gredo učenci na ND isti teden kot je bil odhod.«  
 
 



Ad2) 
Irena Vodopivec je zapisala pohvalo: » Vse, ki ste na zadnji prireditvi sodelovale - 
pustile dušo in srce, pa marsikakšno debelo uro - HVALA! 
Super je bilo! 
Bi lahko govorili v presežnikih! 
Še enkrat vse pohvale za ves vaš vložen trud!« 
 
Zapisala:                                                                  Predsednica UO Šolskega sklada 
Karmen Debenjak                                                     Karmen Debenjak, l.r 
 
          


