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Zapisnik 8. seje Upravnega odbora Šolskega sklada  

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 

ki je bila 30. 8. 2021 ob 16.30. 
 

Prisotni: Suzana Koncut, Karmen Debenjak, Martina Lutman Polanc, Aleša Velikonja, Nadja Pahor 
Bizjak, Irena Vodopivec, Rosana Pahor 

Opravičeno odsotni: Vanja Lesica Baša 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 16. in 17. korespondenčne  seje UO Šolskega sklada 
2. Pregled porabe sredstev od 1.1.2021 do 30.8.2021 
3. Plan porabe sredstev v šolskem letu 2021/22 

4. Razno 
 

K1) 

Prisotne je pozdravila predsednica UO ŠS in nas obvestila o odstopu Vanje Lesica Baša kot 

članice UO Šolskega sklada ter s funkcije podpredsednice UO Šolskega sklada. Predsednica 

predlaga, da jo zamenja Martina Lutman Polanc.  

 

SKLEP 51: Martina Lutman Polanc zamenja Vanjo Lesica Baša na funkciji podpredsednice 

UO Šolskega sklada. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica UO bo predsednika Sveta staršev obvestila o potrebi po izvolitvi novega predstavnika 

staršev v UO Šolskega sklada. Mandat bo trajal do junija 2022. 

 

K2)  

Predsednica je dala v potrditev zapisnika 16. in 17. korespondenčne seje UO Šolskega sklada, ki 

smo ga prisotni soglasno potrdili.. 

 

SKLEP 52: Potrdi se zapisnike 16. in 17. korespondenčne seje UO Šolskega sklada. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



K3) Kratek pregled porabe sredstev v šolskem letu 2020/21 in pregled sprejetih sklepov glede 

črpanja sredstev v šolskem letu 2021/22 

• Pregledali smo poročilo porabe sredstev v prejšnjem šolskem letu.  
 
Tabela 1: Stanje na računu Šolskega sklada 

Stanje na dan 1.1.2021    6.723,75 

nak. sredstev 15.1.2021 100,00 

nak. sredstev 2.4.2021 512,84 

nak. sredstev 13.4.2021 15,90 

Stanje na dan 30.8.2020 •  •  •  7.352,49 

 
 

• Sestavili smo sledeči plan porabe sredstev v šolskem letu 2021/22. Za učence 4. in 5. razreda 
predvidoma za plavalno in naravoslovno šolo v naravi namenjamo 15,00 EUR na učenca, za 
učence 6. in 7. razreda, ki naj bi imeli zimsko šolo v naravi,  pa predvidoma 20,00 EUR na 
učenca. Glede kritja stroškov prevoza na prestave Malega polžka smo sklenili, da se le-ti 
krijejo za prevoz na dve predstavi samo učencem podružnic Vrtojbe in Vogrskega, ker 
predvidevamo, da bo ogled predstav izveden v dvorani v Šempetru. Nekaj sredstev mora 
ostati na računu za morebitne individualne prošnje.  

 
Tabela 2: Pregled porabe sredstev v zadnjih treh letih na učenca in planirana poraba sredstev v šolskem 

letu 2021/22 

Razred Število učencev 
2021/22 

predvidene 
dejavnosti, kjer bodo 
potrebna finančna 
sredstva staršev 
2021/22 

2019/20 
poraba na 

učenca 

predlog 2020/21 
poraba na 

učenca 

2021/22 
poraba na učenca 

1 48 + 22 + 6 = 76 Mali polžek 
(Zimski ŠD) 

prevoz na 2. 
predstavi 

prevoz na 2. 
predstavi  - ni 
bilo izvedeno 

(COVID) 

prevoz na 2. 
predstavi (Vrtojba, 

Vogrsko) 

2 46 + 25 + 6 = 77 Mali polžek 
(Zimski ŠD) 

prevoz na 2. 
predstavi 

prevoz na 2. 
predstavi - ni bilo 
izvedeno (COVID) 

 

prevoz na 2. 
predstavi 

(Vrtojba, Vogrsko) 

3 54 + 22 + 14 = 90 Mali polžek 
(plavanje,  
Zimski ŠD) 

/ prevoz na 2. 
predstavi - ni bilo 
izvedeno (COVID) 

 

/ 

4 41 +19 + 9 = 69 plavalna in 
naravoslovna šola v 
naravi (april) 
(Šolski muzej 
Ljubljana, 
Zimski ŠD) 

30€ 10€ 
- ni bilo izvedeno 

(COVID) 

15€ 

5 45 + 22 + 8 = 75 plavalna in 
naravoslovna šola v 
naravi (oktober) 
(Postonjska jama, 
Zimski ŠD) 

/ 10€ 
- ni bilo izvedeno 

(COVID) 

15€ 

6 83 zimska šola v naravi  
(Zakojca, 

35€ 15€ 20€ 



Volčji potok, 
Zemljepisni muzej in 
Astronomski observa
-torij Golovec) 

- ni bilo izvedeno 
(COVID) 

7 83 zimska šola v naravi  
(Rimska Emona, 
Štanjel, Vipava) 

25€ 10€ 
- ni bilo izvedeno 

(COVID) 

20€ 

8. 88 Ljubljana (Narodna 
galerija, Cankarjev 
dom), 
Cerkniško jezero, 
Križna jama in 
Notranjski muzej, 
Zimski ŠD 

/ 10€ 
- ni bilo izvedeno 

(COVID) 

/ 

9  Trst, 
Kobarid, 
Ljubljansko barje, 
Zimski ŠD, 
Dovžanova soteska 
in Kovaški muzej, 
Kropa - ekskurzija 

/ 10€ 
- ni bilo izvedeno 

(COVID) 

/ 

 
SKLEP 52:  

- Za plavalno in naravoslovno šolo v naravi (4. in 5. razred) namenimo 15,00 EUR na 
učenca. 

- Za zimsko šolo v naravi (6. in 7. razred) namenimo 20,00 EUR na učenca.  
- V letošnjem šolskem letu pokrijemo prevoz na 2 predstavi Malega polžka za učence 

iz Vrtojbe in Vogrskega. 
- Nekaj sredstev mora ostati na računu za morebitne individualne prošnje.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K3) Zbiranje sredstev bo zelo odvisno od trenutne epidemiološke situacije in od ukrepov, ki 
jih bomo morali spoštovati. 
Vseeno smo pripravili nekaj predlogov za pridobivanja sredstev za ŠS 
 

a) Glede na nizek izkupiček denarja z naslova zbiralne akcije odpadnega papirja dogovor, da 
zaprosimo podjetje Komunala Nova Gorica in podjetje, ki nudi komunalne storitve v občini 
Šempeter-Vrtojba po novem za donacije. Sprejeli smo sklep, da se zbiralne akcije papirja, 
kljub nizkemu izkupičku, ohranijo kot del programa črpanja sredstev za Šolski sklad. 
Zbiralno akcijo papirja se ohrani v oktobru in v aprilu oz. kakor bodo to dopuščale razmere v 
smislu možnih omejitev zaradi Covida-19. 

 

SKLEP 53: Zbiralni akciji odpadnega papirja v oktobru in aprilu se ohranita.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

b) Spletna dražba likovnih del, športnih dresov... učencev, bivših učencev, staršev, učiteljev... 
 

SKLEP 54: S spletno dražbo se počaka zaradi nejasnosti v zvezi z izvedbo. 
 

 



c) V dogovoru z učiteljem glasbe Janije Klančičem naj bi se v juniju v okviru proslave za Dan 
državnosti izvedel koncert pevskih zborov, na katerem bi se tudi zbiralo sredstva za Šolski 
sklad. 
 

d)  Odprte položnice vsem staršem v mesecu decembru, da nakažejo prostovoljni znesek za 
Šolski sklad, stimulacija otrok, da povedo doma. Preveriti je potrebno možnost elektronskih 
položnic. 

 
SKLEP 55: S pomočjo stimuliranja otrok poskusimo z zbiranjem sredstev za Šolski 
sklad preko odprtih položnic. 

 

 
e)  JESENSKI jestiVAL : dobaviteljem se pošlje prošnje in iz pridobljenega materiala se 

oblikuje ponudbo za Jestival. Hkrati pa se ponudi domače pridelke in izdelke, ki jih 
prinesejo otroci. 
 

f) Božično novoletni bazar  bi poskusili združiti s prižigom lučk. Če bi ne bilo možnosti zaradi 
zaprtja, bi otroci voščilnice izdelali doma in bi poskusili s spletno prodajo. V primeru izvedbe 
bazarja spodbudit devetošolce, da zbirajo sredstva za valeto. 
 

g) Prošnja lokalnemu Kulturno umetniškemu društvu, da bi sredstva zbrana z eno predstavo 
donirali v sklad. 
 

h) Predlog za oglaševanje v občinskem glasilu. 
 

i) Karmen Debenjak pripravi predstavitev z opisom dejavnosti šolskega sklada za starše. 
 

8. sejo Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici smo zaključili ob 

18.00. 

 

 

 

 

  Zapisnik pripravila: 
 Martina Lutman Polanc 

Predsednica Šolskega sklada: 
Karmen Debenjak,l.r 

 


