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POROČILO O DELU IN POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2015/16 

(podano na sestanku Sveta staršev 1.6.2016 in UO Šolskega sklada 21.6.2016) 

 

DELO SKLADA V PRETEKLEM LETU IN ZBRANA SREDSTVA 

 

Sklad si je za šolsko leto 2015/2016 zadal za nalogo tiste aktivnosti, ki so se v preteklem šolskem letu 

najbolje obnesle. Aktivnosti so se kot preteklo leto izvajale v sodelovanju učiteljev, otrok in staršev od 

septembra 2015 do junija 2016: 

1. Koledar 

2. Praznični bazar 

3. Pridobivanje donacij s podporniki Fundacije 

4. Pridobivanje donacij iz dohodnine preko Fundacije 

KOLEDARJI (Fundacija) 

Zbiranje donacij s koledarji je aktivnost, ki poteka v sodelovanju med Fundacijo, starši, učenci in šolo. 

Učitelji in učenci pripravijo temo koledarja in slikovno ter drugo gradivo, Fundacija pa v sodelovanju s 

starši organizira oblikovanje in tisk koledarjev. Koledarje podarimo vsakomur, ki Fundaciji donira 

sredstva za šolski sklad. 

V primerjavi z lanskim letom smo se odločili za manjšo naklado koledarjev in sicer 500 kosov, da bi 

lahko vse podarili za dane donacije. Od 500 natisnjenih koledarjev jih je bilo 468 podarjenih za 

donacije, s katerimi je bilo zbranih 2.092,75 evrov. Od tega je bilo 1.702,75 evrov zbranih donacij od 

staršev in prebivalcev v okolici šole in 390 evrov donacij od šole, ki je podarjene koledarje večinoma 

uporabila za obdarovanje prvošolčkov ob vpisu. Po odštetih stroških tiskarja v višini 1.098,00 eur je 

od donacij, zbranih s pomočjo koledarjev, ostalo 994,00 evrov. 

Primerjava zbranih donacij po letih: 

 naklada podarjeno Povprečna 

višina 

donacije 

zbrano strošek 

tiskarja 

preostanek 

Koledar: Zemljodar 

2013/14 

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

Koledar: 50. 

obletnica šole 

2014/15 

1000 659 5,00€ 2.711,50€ 

 

1.220,00€ 1.591,50€ 

Koledar: Zelena 

Ljubljana 

2015/16 

500 468 5,00€ 2.092,75€ 1.098,00€ 994,00€ 
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Glede na manjše število koledarjev v letošnjem letu, je bil z njimi zbrano pričakovano manj donacij 

kot lani. Manjša je bila predvsem aktivnost zbiranja donacij pri okoliških prebivalcih in večja pri 

starših. Praksa je pokazala, da je z obdarovanjem koledarja možno zbrati veliko donacij, če se akcija 

izvaja pri okoliških prebivalcih in če to akcijo podpre šola ter se posledično vanjo vključi več otrok s 

šole. Če pa te podpore ni, potem mora biti naklada manjša, saj se po dosedanjih izkušnjah med starše 

podari okoli 300 koledarjev za dane donacije in ne več, čeprav je v šoli preko 500 otrok.  

PRAZNIČNI BAZAR 

Pri prazničnem bazarju smo uporabili izkušnje preteklih let. Poleg raznovrstnih delavnic, ki so jih 

nekatere vodili tudi starši, in izdelkov otrok, s katerimi smo zbirali donacije, smo k sodelovanju 

povabili tudi zunanje ponudnike, ki so v zahvalo za donacijo na bazarju sodelovali z delavnico. 

Praznični bazar je bil pester in na njem pa je bilo zbranih rekordnih 3.391,91€. Po odštetih donacijah s 

koledarji 330€ in podporništvom 140€, ki so prikazane v drugih rubrikah, in po odštetih stroških 

126,70€ je za Šolski sklad ostalo 2.795,21€. Za dobro se je izkazalo sodelovanje z zunanjimi ponudniki, 

ki so popestrili dogajanje in z donacijami prispevali v šolski sklad. 

Primerjava po letih: 

Šolsko leto  Zbrana sredstva 

2013 Božični bazar 2.046,39 eur 

2014 Miklavževanje 2.631,17 eur 

2015 Praznični bazar  2.795,21 eur 

 

PODPORNIKI FUNDACIJE IN DONACIJE ŠOLSKEMU SKLADU 

V letošnjem letu smo se odločili, da ne bomo zbirali donacij od podpornikov Fundacije – fizičnih oseb 

iz več razlogov. Sklad zbere več denarja, kot ga porabi, fizične osebe lahko donirajo na veliko drugih 

načinov (na prazničnem dogodku, s koledarji itd.), zbiranje donacij preko podpornikov Fundacije 

zahteva veliko dodatnega dela. 

Odločili smo se, da k sodelovanju povabimo podjetja, ki so se nam odzvala v preteklosti. To so 

dobavitelji šole, podjetja staršev, podjetja v okolici in podjetja, ki sodelujejo na dobrodelnem 

dogodku. Fundaciji so tako donirale 4  pravne osebe, s čimer je Fundacija za Šolski sklad zbrala 

640,00€. 

Pričakovano smo na ta način zbrali manj donacij kot v preteklem letu: 

 pravne osebe fizične osebe  

leto št. donatorjev zbrano št. donatorjev zbrano skupaj zbrano 

2014/15 6 840,00€ 27 768,90€ 1.626,90€ 

2015/16 4 640,00€ 0 0€ 640,00€ 

 

Rotary klub je šolskemu skladu doniral 42,16€ iz projekta zbiranja odpadnega telefonov, baterij in 

polnilcev, ki so jih zbirali naši otroci v šoli. 

DOHODNINSKE DONACIJE (Fundacija) 

UO je sklenil, da bo podprl zbiranjem dohodninskih donacij preko Fundacije tudi v šolskem letu 

2015/16 in sicer predvsem od staršev otrok in tudi širše, od starih staršev in sorodnikov otrok. K 
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sodelovanju povabimo nove starše prvih razredov in tudi ostale starše, ki še niso sodelovali ter širše 

sorodstvo otrok. 

Letos je Fundacija v prvem septembrskem nakazilu od države prejela 1.566,35 evrov dohodninskih 

donacij za leto 2015. To je  za približno 600 evrov več kot leto poprej. Pričakujmo še eno nakazilo v 

mesecu decembru. 

Primerjava zbranih dohodninskih donacij po letih: 

Dohodninske donacije za leto zbrano 

2014 (nakazano septembra in decembra 2015) 1.045,52€ 

2015 (nakazano septembra 2016) 1.566,35€* 

*pričakujemo še eno nakazilo v decembru 

SKUPAJ ZBRANA SREDSTVA 

Bili smo uspešni pri zbiranju denarja. 

Šolsko leto Zbrana sredstva 

2013/14 3.904,07 eur 

2014/15 6.895,09 eur 

2015/16 6.037,72 eur (niso še vštete vse 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 2015/16 na socialnem področju odobrili porabo 2.475,00 eur (lani 1.765,00 eur) za: 

Vsebina sofinanciranja Število učencev znesek 

Tabori/ zimovanja/ letovanja 23 2.150,00 eur 

Delovni zvezki 2 152,00 eur 

Delno poplačilo dolga 1 93,00 eur 

Nakup opreme za tabor 1 25,00 eur 

Plačilo predstave 1 10,00 eur 

Valeta 2 45,00 eur 

 

Letos smo tako za socialne namene porabili 710€ več kot lani. 
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Za obogatitvene dejavnosti pa smo v letu 2015/16 odobrili porabo 2.596,69 eur (lani 1.494,50 eur) za 

naslednje vsebine: 

Vsebina sofinanciranja Število 
učencev 

znesek 

Prijavnine in prevozi na tekmovanja iz logike, fizike, 
matematike, geografije, angleščine in akrobatike 
ter drugih športov 

Približno 
320  

690,00 eur 

Sofinanciranje plačljivih delavnic na taboru za 9.r 34 153,00 eur 

Sofinanciranje nagradnega izleta učencem, ki so 
dosegli Zlato bralno značko 

14 231,00 eur 

Kompasi za geografijo vsi 270,00 eur 

Sofinanciranja nakupa materialov za izvedbo 
kemijskih poizkusov za več let 

200 400,00 eur 

Ozvočenje za pevce približno  
100 

400,00 eur 

Orffova glasbila za učence od 1. do 5. razredov približno  
300 

256,69 eur 

Akvarelne voščenke za 3.r 60 96,00 eur 

2 indukcijska kuhalnika za pouk vsi 100,00 eur 

 

Letos smo tako za obogatitvene dejavnosti odobrili za 1.102,19 eur več kot lani. 

SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

Šolsko leto Porabljena sredstva 

2013/14 3.788,64 eur 

2014/15 3.259,50 eur 

2015/16 5.071,69 eur 

 

V letošnjem letu smo odobrili večjo porabo sredstev tako na socialnem področju, še posebej pa na 

obogatitvenem, kar je posledica pobude v lanskem letu, naj se učitelji bolj poslužujejo te možnosti. 
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OKVIRNI NAČRT DELA ZA LETO 2016/17 

 

ZBRANA IN PORABLJENA SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2015/16 

Zbrana sredstva Porabljena sredstva Prenos v leto 2016/17 

6.037,72 eur (še niso vštete 
dohodninske donacije) 

5.071,69 eur 966,08 eur (še ni všteto 
drugo nakazilo 
dohodninske donacije) 

 

V naslednje šolsko leto 2015/16 tako prenašamo 966,08 eur. 

Upravni odbor šolskega sklada je s koncem šolskega leta zaključil z mandatom. Za šolsko leto 2016/17 

bo delo prevzel nov UO Šolskega sklada. 

 

V Ljubljani, 30.9.2016 

 

 Predsednica UO Šolskega sklada 

 Simona Svetec 


