
POROČILO O DELU IN POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 

v šolskem letu 2016/17 

 
 

DELO ŠOLSKEGA SKLADA IN ZBRANA SREDSTVA v šolskem letu 2016/17 

 

Šolski sklad je nadaljeval z aktivnostmi, ki so se uveljavile že v preteklem šolskem letu, v sodelovanju 

učiteljev, otrok in staršev od septembra 2016 do junija 2017 in sicer: 

1. Koledarji preko Fundacije za učence OŠ Riharda Jakopiča (v nadaljevanju Fundacija), 

2. Praznični sejem, 

3. Pridobivanje donacij s podporniki Fundacije in 

4. Pridobivanje donacij iz dohodnine preko Fundacije. 

 

1. Koledarji 

 

Poleg osnovnega namena zbiranja donacij s koledarji, je ta aktivnost pomembna tudi zaradi sodelovanja 

staršev, učencev in učiteljev. Učitelji in učenci pripravijo temo koledarja in slikovno ter drugo gradivo. 

Fundacija pa v sodelovanju s starši organizira oblikovanje in tisk koledarjev ter razdeljevanje koledarjev. 

Koledarje podarimo vsakomur, ki Fundaciji donira sredstva za Šolski sklad. 

 

V šolskem letu 2016/17 je bila naklada koledarjev 500 izvodov, ki so bili vsi podarjeni za donacije, s 

katerimi je bilo zbranih 2.078,86 €. Od tega je bilo 240 € doniranih od šole, ki je prejela 80 koledarjev. S 

preostalimi 420-imi koledarji pa je bilo zbranih 1.838,86 € od staršev in prebivalcev v okolici šole. Po 

odštetih stroških tiskarja v višini 1.098,00 € je od donacij, zbranih s pomočjo koledarjev, ostalo 980,86 €. 

 

Primerjava po letih: 

 

Koledar Naklada Podarjeno Običajna višina 

donacije 

Zbrano Strošek 

tiskanja 

Preostanek 

Zemljodar 2014 500 414 9 € 3.181,80 € 1.159,00 € 2.022,80 € 

50. obletnica šole 

2015 

1000 659 5 € 2.711,50 € 1.220,00 € 1.491,50 € 

Zelena Ljubljana 

2016 

500 468 5 € 2.092,75 € 1.098,00 € 994,75 € 

Zakladi voda v 

Ljubljani 2017 

500 500 5 € 2.078,86 € 1.098,00 € 980,86 € 

 

Zahvaljujem se vsem staršem in učencem, ki so se poleg vsakodnevnih zadolžitev odzvali in pomagali pri 

zbiranju sredstev. Vsi učenci, ki so zbrali 10 donacij, so bili za svoje dobrodelno delo nagrajeni s slastnimi 

minjoni v slaščičarni Kresnička. 

 

2. Praznični sejem 

 

Praznični sejem je bil pester in zanimiv kot vsa pretekla leta. Poleg izdelkov otrok, s katerimi smo zbirali 

donacije, raznovrstnih delavnic, ki so jih vodili učitelji in tudi nekateri starši, smo k sodelovanju povabili 

tudi zunanje ponudnike, katerim smo v zahvalo za donacijo Fundaciji omogočili izvedbo delavnice. 

 

Decembra 2016 smo na prazničnem sejmu s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev zbrali 3.688 €, pri čemer 

donacije od koledarjev in donatorjev, zbrane na dan dogodka, niso vključene, ker so prikazane v drugih 

rubrikah. Zahvaljujem se vsem staršem, učencem in učiteljem, ki ste darovali svoj čas, material in ostale 

potrebščine, da je bilo za celotno izvedbo prazničnega sejma potrebno poravnati le stroške v znesku 127,24 

€. Po odštetih stroških je Šolskemu skladu ostalo rekordnih 3.560,76 €. 

 

Primerjava po letih: 

 

Šolsko leto Neto zbrana sredstva 

2013 Božični bazar 2.046,39 € 

2014 Miklavževanje 2.631,17 € 

2015 Praznični bazar 2.795,21 € 

2016 Praznični sejem 3.560,76 € 



 

3. Podporniki Fundacije 

 

Podporniki Fundacije so lahko tako pravne kot fizične osebe. Le te sodelujejo z donacijami že na druge 

načine (predvsem na bazarju oz. sejmu in pri koledarjih), zato smo v šolskem letu 2016/17 k sodelovanju 

povabili predvsem podjetja. Odzvala so se zlasti podjetja, ki so z nami sodelovala že v preteklosti, a smo 

pridobili tudi nove podpornike Fundacije. Podporniki so dobavitelji šole, podjetja staršev, podjetja v okolici 

in podjetja, ki sodelujejo na dobrodelnem dogodku. Zahvaljujemo se jim z objavo seznama na spletni strani 

Šolskega sklada. Z njihovo pomočjo smo preko Fundacije za Šolski sklad zbrali 1.240,00 €. 

 

Primerjava po letih: 

 

Leto Pravne osebe Fizične osebe Skupaj zbrano 

Št. donatorjev Zbrano Št. donatorjev Zbrano 

2014/15 6    840 € 27   769 € 1.627 € 

2015/16 4    640 € 0       0 €    640 € 

2016/17 4 1.240 € 0       0 € 1.240 € 

 

4. Dohodninske donacije 

 

Odločitev Šolskega sklada, da podpira zbiranje dohodninskih donacij preko Fundacije, se vsako leto kaže za 

bolj pravilna, saj se prejeta sredstva povečujejo in smo septembra 2017 že s prvim nakazilom prejeli 

2.031,18 €. Zahvaljujemo se vsem staršem, starim staršem in sorodnikom, ki ste izpolnili dohodninski 

obrazec, in vabimo k sodelovanju nove starše prvih razredov in tudi ostale. 

 

Primerjava po letih: 

 

Dohodnina za leto Čas nakazila Zbrano 

2014 September in december 2015 1.045,52 € 

2015 September in december 2016 1.680,26 € 

2016 September 2017 2.031,18 €
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PORABA SREDSTEV 

 

Sredstva Šolskega sklada se redno porabljajo na socialnem področju in za obogatitvene dejavnosti. 

 

V šol. letu 2016/17 smo na socialnem področju odobrili porabo 2.047 € (2015/16 odobrili 2.475 €; 2014/15 

odobrili 1.765 €) za: 

 

Vsebina sofinanciranja Število učencev Znesek 

Šola v naravi/ tabori/zimovanja 27 1.828,60 € 

Delno poplačilo dolga 2    168,00 € 

Plačilo vstopnine za opero 1       6,00 € 

Plačilo učbenikov 1     44,19 € 

 

 

V šol. letu 2016/17 smo za obogatitvene dejavnosti odobrili porabo 4.625 € (2015/16 odobrili 2.597 €; 

2014/15 odobrili 1.495 €) za: 

 

Vsebina sofinanciranja Število 

učencev 

Znesek 

Prijavnine in prevozi na tekmovanja iz angleščine, logike, matematike 

in različnih športov 

cca. 270  460,50 € 

Sofinanciranje nagradnega izleta učencem, ki so dosegli Zlato bralno 

značko 

15 

 

247,50 € 

 

Sofinanciranje nakupa materialov za izvedbo kemijskih poizkusov  vsi učenci 6.-

9. razreda 

135,73 € 
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 Pričakujemo še eno manjše nakazilo od dohodnine v decembru 2017. 



Sofinanciranje tabora za nadarjene učence 26 384,00 € 

Nakup glasbil in glasbenih cevi Vsi  480,39 € 

Obisk ZOO za 1. r in 2. r 124 696,15 € 

Vstopnina za razstavo v muzeju (nadarjeni učenci) 3    7,50 € 

Izdelava lesenega vlakca - delavnice za 3. r 70 407,00 € 

Stroški za nakup materiala za praznični sejem 2016 - 127,24 € 

Prevoz na zborovski BUM 22 178,97 € 

Odobren nakup šestih rabljenih računalnikov – v postopku Vsi 1.500 € (ocena) 

 

SKUPAJ ZBRANA IN PORABLJENA SREDSTVA 

 

Šolsko leto Zbrana sredstva Porabljena sredstva 

2013/14   3.904,07 €   3.788,64 € 

2014/15   6.895,09 €   3.259,50 € 

2015/16   6.151,63 €   5.071,69 € 

2016/17   7.812,80 €
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   6.671,77 € 

Skupaj 24.763,59 € 18.696,63 € 

 

 

 

 

V Ljubljani, 26.11.2017    Predsednica UO Šolskega sklada 

       Marija Vukman 
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 Pričakujemo še eno manjše nakazilo od dohodnine 2016 v decembru 2017. 


