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POROČILO O  DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2020 

Zaradi  epidemije  Covid-19 in sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa rednih sestankov 
v letu 2020 ni bilo. V marcu je bilo objavljeno  poročilo o delovanju šolskega sklada v letu 2019 na 
spletni strani šole.  

Zaradi sprejetih ukrepov z ustaljenimi akcijami, kot so  zbiranje prostovoljnih prispevkov ob šolskih 
prireditvah in sodelovanje na Miklavževem sejmu,  nismo mogli nadaljevati, saj razen glasbene 
prireditve Glasba bogati naš svet niso bile  izvedene.  

Ostalo pa je sodelovanje s Skladom  05 – ustanova za naložbe, iz katerega smo nabavili 
kinestetične mize in sofinancirali del računalniške opreme, ki smo jo potrebovali  za pomoč 
učencem pri izvajanju izobraževanja na daljavo.  

Iz šolskega sklada smo pomagali učencem sofinancirati še šole v naravi in tabore ter prijavnine za  
tekmovanja. Del sredstev pa smo prav tako namenili sofinanciranju  dodatne računalniške 
opreme, ki so nam jo ponudili  iz SIO 2020, nabavi učil oz. učnih pripomočkov.  

Za soglasje za vsa omenjena sofinanciranja smo zaprosili člane šolskega sklada preko e-pošte  in 
prav tako po tej poti prejeli njihove odgovore, ki so priloga vsakokratnega zapisnika.  

Prejeli smo namensko donacijo za pomoč pri plačilu zimske šole v naravi socialno šibkejšim 
učencem neprofitne in nevladne dobrodelne organizacije Rdeča žoga. 

Finančnih sredstev za pokrivanje nastalih potreb smo imeli dovolj kljub okrnjenemu pridobivanju 
le-teh. Iskrena zahvala staršem in vsem ostalim donatorjem za njihove prispevke.  
 
Ocenjujemo, da je bilo delo, ki ga je UO ŠS opravil v preteklem (šolskem) letu, uspešno.   
 

  

 

Predsednica UO Šolskega sklada: Lea Želko Pašić 
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FINANČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA ZA LETO 2020 
 

prenos iz leta 2019      5.309,50 

PRIHODKI v 2020   + 3.270,06 

donacija Rdeča žoga      2.170,00 

dobrodelni koncert - tržnica      1.100,06 

ODHODKI v 2020     - 4.483,52 

pomoč posameznim učencem – tabori, zimska šola v naravi        2.338,00 

prijavnina za tekmovanja           290,60 

nakup učnih pripomočkov – žage lokarice           354,92 

sofinanciranje osnovnih sredstev – računalniška oprema SIO 2020        1.500,00 

STANJE        4.096,04 

* Znesek neobdavčene pomoči učencem je  42 eur na osebo na polletje.  

SKLAD 05                                                                                                                                                       

sredstva, zbrana v Skladu-05  v letu 2020           1.370,29                 

nakup kinestetičnih miz               497,76 

sofinanciranje nakupa OS - računalniki              872,53 

STANJE 31.12.2020                   0,00 

  

V letu 2020 se zaključuje naše sodelovanje s Skladom-05, saj ga ni več na seznamu upravičencev 

do donacij, objavljenem v Uradnem listu št. 140/20, katerim lahko davčni zavezanci, rezidenti 

Republike Slovenije, namenijo del  dohodnine. 

                                                                                                             Računovodkinja: Margareta Mrše 
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PROGRAM DELOVANJA  ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2021 

 
 Finančna sredstva za sklad bomo v letu  2021 pridobivali:  
 

1. Ob prireditvah, ki jih organizira šola, bomo zbirali prostovoljne prispevke. 
 

2. Z izdelki učencev in učiteljev bomo sodelovali na Miklavževem sejmu in organizirali 
božično-novoletno tržnico v šoli. 

 
3. Prošnjo za donacijo v šolski sklad bomo posredovali podjetjem, obrtnikom  in 

posameznikom.  
 
       4.  Ostali predlogi: ….. 
 
Sredstva iz šolskega sklada bomo namenili:  
 

- za plačilo šolskih ekskurzij, šole v naravi, … in dejavnosti po programu šole učencem, ki 

izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev iz šolskega sklada  

- za pomoč pri financiranju dejavnosti, ki niso financirane iz programa šole  

- nakupu opreme in pripomočkov, ki zvišujejo standard pouka 

- kritju stroškov tekmovanj v znanju  

 

 

Upravni odbor Šolskega sklada se bo sestajal po potrebi.  
 
 
 
 
Pivka, …… 2021                                                      Predsednica Šolskega sklada: Lea Želko Pašić 
 


