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Datum: 1. 10. 2022         

 
 

POROČILO  
O DELU ŠOLSKEGA SKLADA VIZ OŠ ROGATEC 

ZA LETO 2021/2022 
 
 

UO Šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec so tudi v tem šolskem letu sestavljali predstavniki šole 

Stane Bobek, Nina Firšt in Mihaela Cvek ter predstavniki staršev Fredi Ferčec, Aleksandra 

Jutriša, Nataša Kitak in Anja Žerjav, namestnica predsednice. Člani odbora Šolskega sklada 

VIZ OŠ Rogatec so se v šolskem letu 2021/22 sestali petkrat, zasedali pa so predvsem 

korespondenčno. Na uvodnem sestanku, ki je potekal na šoli, je bilo predstavljeno poročilo 

delovanja za preteklo šolsko leto ter letni delovni načrt za tekoče šolsko leto.  

 

Začetno stanje na računu Šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec  je lani septembra znašalo 

2241,42 €. Tako kot lani so donacije tudi letos predstavljale glavnino prihodkov, zato bi se na 

tem mestu v imenu Šolskega sklada iskreno zahvalila staršem, podjetjem ter vsem 

posameznikom, ki so s svojimi prispevki omogočili uspešno delovanje Šolskega sklada. Na 

tehniškem dnevu, ki je vsakoletno namenjen izdelovanju izdelkov za prodajo na dobrodelni 

tržnici, so bili učenci tudi letos dejavni. Izdelki, ki so jih izdelali učenci na tehniškem dnevu, so 

se prodajali na stojnici pred šolo, ki je bila zelo dobro obiskana. 20. maja 2022 je potekal 

tradicionalni dobrodelni koncert Šolskega sklada.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ŠOLSKI SKLAD OŠ ROGATEC 

PRIHODKI  

 ZNESEK € 

Prispevki staršev 2861,02 

Prispevki donatorjev podjetnikov  (Jager, 

Izidor Kitak, Zvonimir Blažun, Adi Lebič, 

Gumiflex, Logos, Justin, Dejan Mulej, MOS 

servis, Logos, Pišek-Vitli Krpan, Lancom, 

Aleš Žolnir, KIMI, Karol Korez) 

2260,00 

Stojnica pred šolo 1071,15 

Koncert 995,49 

Občina 4000,00 

Vrnjeno (niso šli v CŠOD; ŠN) 14,80 

Skupaj 11202,46 

 

Februarja je bil izveden program CŠOD za sedmošolce in osmošolce (dom Radenci ob Kolpi), 

v mesecu juniju poletna šola v naravi za četrtošolce (Izola), v mesecu septembru 2022 je bila 

naknadno izvedena poletna šola v naravi za letošnje četrtošolce (Izola) ter CŠOD za letošnje 

sedmošolce, v mesecu aprilu pa je potekal plavalni tečaj za učence 1. razredov in otroke vrtca. 

Vsem tem učencem/otrokom se je s strani Šolskega sklada prispevalo 7,40 EUR (po sklepu). 

Prav tako se je iz Šolskega sklada prispevala finančna pomoč za učence CŠOD in učence 

poletne šole v naravi, za prevoz učencev v Rogaško Slatino in nazaj ter Letopis. Za družino v 

socialni stiski se je iz sklada namenilo 254,75 €; denarno pomoč uveljavljajo po potrebi, in 

sicer za kritje stroškov oziroma sofinanciranje šole v naravi, nakup osnovnih sredstev in 

podobno. Največji odhodek sredstev iz Šolskega sklada pa je bil to šolsko leto namenjen 

sofinanciranju učilnice na prostem; za ta namen je bilo iz sklada namenjenih 5000 € po sklepu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ŠOLSKI SKLAD OŠ ROGATEC 

ODHODKI 

NAMEN ZNESEK € 

Pomoč socialno šibki družini  254,75 

Finančna pomoč (CŠOD, šola v naravi) 210,00 

7,40 EUR za vsakega učenca (po sklepu) 1502,20 

Prevoz učencev v Rogaško Slatino in nazaj 447,09 

Letopis 955,26 

Sofinanciranje učilnice na prostem 5000,00 

Skupaj 8369,30 

 

 

ZAKLJUČNA UGOTOVITEV: 

Začetno stanje (september 2022): 2241,42 € 

Prihodki: 11202,46 € 

Odhodki: 8396,30 € 

 

STANJE NA RAČUNU (30. 9. 2022): 5074,58 €    

 

 

Predsednica UO Šolskega sklada: 

dr. Mihaela Cvek, prof. 


