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POROČILO O DELU IN POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2014/15 

(podano na sestanku Sveta staršev 31.5.2015 in UO Šolskega sklada 16.6.2015) 

 

DELO SKLADA V PRETEKLEM LETU IN ZBRANA SREDSTVA 

 

Sklad si je zadal vrsto nalog (na sestanku UO, na sestanku z vodstvom šole ter na sestanku 

predstavnikov staršev v ŠS), ki so se izvajale v sodelovanju učiteljev, otrok in staršev od septembra 

2014 do junija 2015: 

1. Koledar 

2. Miklavžev bazar 

3. Pridobivanje donacij s podporniki Fundacije 

4. Pridobivanje donacij iz dohodnine preko Fundacije 

KOLEDARJI  

Od skupaj 1000 natisnjenih koledarjev jih je bilo 658 podarjenih za donacije, s katerimi je bilo zbranih 

2.711,50 evrov. Od tega je bilo 260 evrov zbranih na Miklavževem bazarju, 2.167,00 evrov v okolici 

šole in 284 evrov od šole za obdarovanje (prvošolčkov ob vpisu in upokojenih učiteljev). Po odštetih 

stroških tiskarja v višini 1.220,00 eur je od donacij, zbranih s pomočjo koledarjev, ostalo 1.591,50 eur. 

Preostalih 342 koledarjev se bo uporabilo kot darilo za donacijo ob obeležitvah 50. obletnice šole v 

začetku novega šolskega leta. 

Primerjava z lanskim letom: 

 naklada podarjeno višina 

donacije 

zbrano strošek 

tiskarja 

preostanek 

Lani 

2013/14 

500 414 9,00€ 3.181,80€ 1.159,00€ 2.022,80€ 

Letos 

2014/15 

1000 659 5,00€ 2.711,50€ 

 

1.220,00€ 1.591,50€ 

 

Ne glede na to, da je bilo lani v enakem obdobju s koledarji zbranih nekaj več donacij kot letos, pa je 

letos naš jubilejni koledar prišel k več družinam v okolici in tako postal skupaj s šolo še bolj 

prepoznaven. V samo akcijo pa se je vključilo veliko novih otrok, ki lani še niso sodelovali. Poleg tega 

bodo preostali koledarji še uporabljeni kot zahvala za donacijo Fundaciji v začetku šolskega leta in 

sicer ob vseh dogodkih povezanih s 50. obletnico šole. 

PODPORNIKI FUNDACIJE 

V akciji zbiranja donacij s podporništvom Fundacije je doniralo 7 pravnih oseb in 27 fizičnih oseb s 

čimer je Fundacija za Šolski sklad zbrala 1.626,90€. Glede na težje krizne čase smo lahko zelo 

zadovoljni. Pri pravnih osebah so se nam odzvala podjetja iz neposredne okolice, podjetja v lasti 

staršev in dobavitelji šole. Niso pa se odzvala naključno izbrana podjetja iz bližnje okolice, ki smo jih k 
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podporništvu pozvali s pismom. Med fizičnimi osebami so se odzvali starši in učitelji ter njihovi 

sorodniki. 

MIKLAVŽEV BAZAR 

Miklavževanje je bilo pestro in polno na njem pa je bilo zbranih rekordnih 2.631,17€ (po odštetih 

donacijah s koledarji in podporništvom). Za dobro se je izkazalo sodelovanje z zunanjimi ponudniki, ki 

so popestrili dogajanje in z donacijami prispevali v šolski sklad. 

DOHODNINSKE DONACIJE 

Letos prvič pričakujemo še priliv iz dohodninskih donacij, za kar smo obrazce zbirali lansko leto. 

Znesek zbranih donacij bo znan jeseni. 

SKUPAJ ZBRANA SREDSTVA 

Bili smo uspešni pri zbiranju denarja in smo ga zbrali več kot preteklo leto. 

Šolsko leto Zbrana sredstva 

Lani 2013/14 3.904,07 eur 

Letos 2014/15 5.849,57 eur (še niso vštete dohodninske 
donacije) 

 

Kar pa je najpomembnejše – bili smo uspešni tudi v povezovanju in sodelovanju med starši, učenci in 

učitelji v skupnih kreativnih in zabavnih aktivnostih. Vsakdo se je lahko vključil na način, ki ga je sam 

izbral in prispeval delo, denar, trud, znanje, dobro voljo za skupno stvar – šolski sklad. 

 

PORABA SREDSTEV 

 

Sredstva šolskega sklada se redno in v precejšnji meri porabljajo na socialnem področju. 

Tako smo v letu 2014/15 na socialnem področju porabili 1.765,00 eur za: 

Vsebina sofinanciranja Število učencev znesek 

Tabori/ zimovanja/ letovanja 23 1625,00 eur 

Nakup šolskih potrebščin 1 90,00 eur 

Nakup opreme za tabor 1 50,00 eur 

 

Za obogatitvene dejavnosti pa smo v letu 2014/15 porabili 1.494,50 eur: 

Vsebina sofinanciranja Število 
učencev 

znesek 

Prijavnine in prevozi na tekmovanja iz logike, fizike, 
matematike, geografije, angleščine in različnih 
športov 

približno 
400 

802,00 eur 

Glasbene ure na klavirju za 6. in 7. razrede približno 
120 

220,00 eur 

Ogled glasbene prireditve v CD za 4. razrede 57 142,50 eur 

Zlata bralna značka 22 330,00 eur 
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SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

Šolsko leto Porabljena sredstva 

Lani 2013/14 3.788,64 eur 

Letos 2014/15 3.259,50 eur 

 

 

 

OKVIRNI NAČRT DELA ZA LETO 2015/16 

 

ZBRANA IN PORABLJENA SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2014/15 

Zbrana sredstva Porabljena sredstva Prenos v leto 2015/16 

5.849,57 eur (še niso vštete 
dohodninske donacije) 

3.259,50 eur 2.590,07 (še niso vštete 
dohodninske donacije) 

 

V naslednje šolsko leto 2015/16 smo tako prenašamo 2590,07 eur. 

Upravni odbor šolskega sklada je 16.6.2015 sprejel okvirni načrt dela za leto 2015/16 

- Koledar 

- Praznični sejem 

- Dohodninske donacije 

- Podporniki Fundacije 

- Spomladanski dogodek 

Več denarja bi želeli v prihodnjem letu nameniti tudi obogatitvenim aktivnostim pri pouku za vse 

učence, zato bomo k temu pozvali aktive učiteljev. V prihodnjem letu želimo tudi v večji meri vključiti 

učence preko šolskega parlamenta. 

 

 

 

 

V Ljubljani, 30.6.2015 

 

 Predsednica UO Šolskega sklada 

 Simona Svetec 


