
POROČILO O DELOVANJU UO ŠOLSKEGA SKLADA 

za sestanek Sveta staršev, 1. 10. 2020 

 

1. Pregled stanja na računu Šolskega sklada: 
 

Stanje na dan 1.1.2020    9.786,37 

ŠVN smučanje 80 učencev    -2.800,00 

poraba za Mali polžek    -178,50 

poraba valeta in piknik 9. razredi    -815,52 

nak. sredstev 22.6.2020 24,50 

nak. sredstev 24.6.2020 30,00 

nak. sredstev 30.7.2020 100,00 

polog piknik 9. razredi 94,00 

Stanje na dan 31. 8. 2020 •  •  •  6.240,85 

 

2. Predlog črpanja sredstev 

 

Na sestanku UO Šolskega sklada, 3. septembra 2020,  smo sprejeli sklep, da se bomo pri 

črpanju sredstev držali naslednjega vrstnega reda: 

• prošnje posameznih družin, ki so v finančni stiski, 

• pomoč družinam pri plačilu šol v naravi, 

• plačilo prevozov na dve predstavi Malega polžka za 1. razred in za 2. razred. 

Pridružujemo si pravico sprememb porabe glede na finančno stanje sklada. 

 

Razred Število učencev dejavnosti prispevek na učenca 

1 81 Mali polžek prevoz na 2 predstavi Malega 
polžka 

2 88 Mali polžek prevoz na 2 predstavi Malega 
polžka 

3 73 plavanje  / 

4 76 plavalna in 
naravoslovna šola v 
naravi  

10€ 

5 81 plavalna in 
naravoslovna šola v 
naravi 

10€ 

6 83 zimska šola v naravi 
(februar) 

15€ 

7 88 naravoslovna šola v 
naravi 

10€ 

8 90 naravoslovna šola v 
naravi 

10€ 

9 71 naravoslovna šola v 
naravi 

10€ 

 

 

 

 



3. Zbiranje sredstev v šolskem letu 2020/21 

Na sestanku, ki je bil 3. septembra 2020, smo predlagali naslednje načine zbiranja sredstev: 
 

• Zbiralna akcijo papirja v oktobru in v aprilu. 
Starši bodo obveščeni preko e asistenta. Oglas pa bi dali tudi na občinske oglasne 
deske. 
 

• Spletna dražba likovnih del, športnih dresov... učencev, bivših učencev, staršev, učiteljev... 
 

• Odprte položnice vsem staršem v mesecu oktobru, da nakažejo prostovoljni znesek za 
Šolski sklad. 

 

•  Prošnje za donacije 
- Poslane bodo v mesecu oktobru. 
- Prošnjo se naslovi na vse dobavitelje in podjetja v okolici.  

 

•  Različne prireditve kot so JESENSKI jestiVAL , Božično novoletni bazar  in Dan družine pa 
so prireditve, za katere moramo najprej pridobiti mnenje s strani NIJZja. 
 

•  Denar naj bi se zbiral po letnikih in bi se enakomerno razdelil oz. dodal k že planiranim 
zneskom za šole v naravi in za prevoze na predstave Malega polžka. Devetošolce je 
potrebno pridobiti, da bi nadaljevali lansko tradicijo zbiranja denarja za svoj razred. Na 
Bazarju bi imeli svojo stojnico, kjer bi ponujali svoje pecivo, izdelke….Zbran denar bi se 
lahko namenil za valeto.  
 

Zavedamo se dejstva, da so vse naše akcije odvisne od epidemiološke slike glede virusa COVID 
19 in navodil, ki jih bo dal NIJZ. 

 

UO Šolskega sklada 
 
 

 

 


