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OŠ PRULE 

PRULE 13 

LJUBLJANA 

Datum: 27. 1. 2020 

 

POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ PRULE  

ZA LETO 2019 

 

1. Člani Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Prule (v nadaljevanju: UOŠS OŠ Prule): 

Predstavniki staršev so ga. Bertok Dragić Nanja, ga. Anja Slapšak, g. Julij Slapšak in 

ga. Viktorija Šafar. Predstavniki šole pa ga. Laura Belak, ga. Manja Brinovšek in ga. 

Andreja Kolman. 

 Predsednica je ga. Viktorija Šafar, namestnica predsednice pa ga. Manja Brinovšek. 

UOŠS OŠ Prule je s to sestavo mandata nastopil 6. 11. 2019, do takrat pa je UOŠS OŠ 

Prule vodil odbor v sestavi, ki je bil imenovan na seji 12. 10. 2017. 

 

2. V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 se je UOŠS OŠ Prule sestal dvakrat, in sicer 

17. 1. 2019 v stari sestavi in 6. 11. 2019 v novi sestavi. Seji sta bil redni. Dopisnih sej 

ni bilo. 

 

3. Poročilo o delu: 

a) 17. 1. 2019 je bila redna seja, na kateri se je UOŠS OŠ Prule seznanil s finančnim 

stanjem na računu šolskega sklada ter naredil program dela za leto 2019. Odbor je 

obravnaval tudi svoje poročilo o delu za leto 2018 in ga posredoval v obravnavo Svetu 

staršev OŠ Prule in Svetu zavoda OŠ Prule. Prisotni so razpravljali o vlogah za 

subvencije šole v naravi, nakup vreč za sedenje za knjižnico in drugih vlogah, ki so 

bile naslovljene na šolski sklad šole. Na seji so prisotni sprejeli sklep, da sodelujejo na 

prireditvi Skupaj v pomlad z namenom promocije šolskega sklada in zbiranje dodatnih 

prostovoljnih sredstev.  

 

b) 6. 11. 2019 je bila redna seja, na kateri se je UOŠS OŠ Prule ponovno konstituiral, 

imenoval predsednico in njeno namestnico, se seznanil s svojimi pristojnostmi in 

dolžnostmi, se seznanil s finančnim stanjem na računu šolskega sklada. Prisotni so  

razpravljali o načinih zbiranja sredstev za šolski sklad. Sprejeli so sklep, da sodelujejo 

na dogodku Šola iluzij z namenom, da zbirajo prostovoljne prispevke za nakup novega 

kavča za knjižnico; da mentorji FLL napišejo prošnjo za donacijo podjetju Brown 

Bear; da na naslednji seji razpravljajo o dodatnih načinih zbiranja sredstev. Dogovorili 

so se, da na sejo povabijo go. Goričanec, da se z njo pogovorijo o sodelovanju 

šolskega sklada na dogodku Skupaj v pomlad.  

 

c) UOŠS OŠ Prule se je v letu 2019 financiral:  

- s prostovoljnimi prispevki staršev (po položnicah) v znesku 4.085,50€ 

- s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev dogodka Skupaj v pomlad 808,45€ 

- s prostovoljnimi prispevki staršev učencev 9. razredov 114,00€ 

- s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev dogodka Šola iluzij 223,19€ 

- z namensko donacijo podjetja Brown Bear 400,00€ 

- z donacijo 5. C razreda (ostanek sredstev pridobljenih od zbranega kostanja) 12, 23€ 

- z donacijo 4. B razreda (ostanek sredstev pridobljenih od zbranega kostanja) 45,75€ 

- prenosom preplačil nekaterih staršev 9,91€. 

Skupen znesek prihodkov v šolski sklad v letu 2019 je 5.699,03€. 

 

d) Del sredstev je bilo v letu 2018 neporabljenih ali pa namensko rezerviranih in so se 

prenesla v leto 2019 v znesku 2.514,61€. 
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4. Realizacija sklepov 

 

Skladno s sklepi UOŠS OŠ Prule  so bila sredstva v letu 2019 porabljena na naslednji način: 

 

Nakup/sofinanciranje Znesek v € 

 

Plačilo razrednih fotografij  

14,01 

 

Sofinanciranje šole v naravi za 4., 7. in 8. razred  (15 učencev) v šol. letu 2018/19 

998,60 

 

Sofinanciranje šole v naravi za 2. razred  (10 učencev) v šol. letu 2019/20 

481,99 

 

Odpis dolga za šolske stroške za 4 učence 

246 

 

Sofinanciranje izleta za zlato bralno značko v šol. letu 2018/19 

363 

 

Sofinanciranje končnega izleta v Gardaland v šol. letu 2018/19 

114 

 

Nakup učnih pripomočkov za 4. razred 

83,41 

 

Nakup vreč za sedenje za knjižnico  

229,50 

 

Dramski krožek (material) 

26,93 

 

Kinestetična miza  

193,98 

 

Didaktične igre 7 kom. (za knjižnico, rekreativne odmore, dodatno strokovno pomoč) 

327,44 

 

Šahovske ure 5 kom. 

97,50 

 

Material in pripomočki za tekmovanje FLL 

731,06 

 

Ustvarjalni material za podaljšano bivanje  

69,89 

Skupaj 3.977,31 

 

 

5. UOŠS OŠ Prule predlaga naslednji finančni načrt za leto 2020: 

-   sofinanciranje šolske prehrane, šole v naravi in drugih dejavnosti po programu dela 

šolskega sklada v skupnem znesku 4.236, 33€.  

 

 

 

                                                                                              Viktorija Šafar 

predsednica UOŠS OŠ Prule 

 

                                                                       

 


