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Datum:  31.8.2020 
 

POROČILO  O DELU ŠOLSKEGA SKLADA 
v šolskem letu 2019/2020 

 
Upravni odbor Šolskega sklada je na sestanku dne,  26.9.2019 sprejel  načrt delovanja sklada 
v novem šolskem letu. 
V šolskem letu 2019/2020 smo izvedli naslednje aktivnosti: 
 

1. S pomočjo učencev in staršev poteka zbiranje odpadnega papirja v Lučah in na 
podružnici v Solčavi. Akcijo vodijo učenci 4. in 6. razreda, zbrana sredstva pa so 
namenjena za subvencije učencem za poletno in zimsko šolo v naravi. Za odpadni 
papir smo v šolskem letu 2019/2020 zbrali  1.997,00 €.  

2. Preko šolske spletne strani in s promocijo članov UO smo pridobili številne donatorje, 
ki so prispevali sredstva za šolski sklad v višini 2.250,00 € 

3. Sodelovali smo v dobrodelni akciji OORK Drobtinica, ki je potekala 20.10.2019 v Lučah 
in v Solčavi. Zbrali smo  2.282,35 €, ki smo jih namenili za  plačilo šolskih obveznosti 
socialno ogroženih učencev. 

4. Decembra je bil v okviru skupnega roditeljskega sestanka organiziran novoletni bazar, 
na katerem so učenci skupaj z mentorji ponudili staršem  svoje izdelke, ki so jih 
ustvarjali v okviru šolskih dejavnosti. Na bazarju smo s prostovoljnimi prispevki zbrali 
1.830,00 €. 

5. Na Dobrodelnem nogometu, ki ga je ob Dnevu državnosti 24.6.2020 organizirala 
stranka SLS na Ljubnem, smo od prostovoljnih prispevkov in nakazil stranke SLS in 
Zelenih pridobili za šolski sklad 500 €. 

6. Za  izvedbo šole v naravi v CŠOD Radenci, ki je potekala od 7.10. do 11.10.2019 smo iz 
sredstev šolskega sklada  namenili 408,80 € za znižanje plačila stroškov  prevoza in 
bivanja.  

7. Iz sredstev šolskega sklada smo sofinancirali plavalni tečaj za 3.razred 490,00 €. 
8. Za  izvedbo zimske šole v naravi, ki je potekala od 16.12. do 18.12.2019 na Rogli, smo 

iz sredstev šolskega sklada  namenili 617,50 €  za znižanje plačila stroškov  bivanja in 
smučarskih kart (32,50 € na učenca). Šola v naravi zaradi slabega vremena ni bila v 
celoti realizirana, zato je bila tudi poraba sredstev manjša. 

9. Iz sredstev šolskega sklada smo subvencionirali učencem kosila v višini 776,38 €, ter 
ostale šolske dejavnosti v višini 150,90 €. 

10. V času epidemije korona virusa, ko je bila šola zaprta, smo iz šolske kuhinje izdali 
pakete živil za družine z več otroci v vrednosti 240,42 €. 

11. Socialno šibkim učencem smo na podlagi vloge odobrili   sofinanciranje zdravstvene 
kolonije v Savudriji (67,50€ na učenca) 405,50 € in poletnega tabora na kmetiji za 
enega učenca 50,00€. 

Zaradi izrednih razmer epidemije korona virusa  mnogo šolskih aktivnosti (ekskurzije, 
izleti, šola v naravi) ob koncu šolskega leta ni bilo realiziranih, zato je bila tudi poraba 
sredstev na teh področjih manjša.  Sredstva šolskega sklada bomo koristno porabili v 
naslednjem šolskem letu. 
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POROČILO  O SREDSTVIH ŠOLSKEGA SKLADA 

v šolskem  letu 2019/2020 

      

Vrsta  sredstev    V dobro V breme 

      

Stanje  sredstev sklada 1.9.2019 7.643,39   

      

Prihodki:     

      

-          Donacija Robnik Franc s.p. 50,00   

-          Donacija EM CE d.o.o. 200,00   

           Donacija TEMPIC d.o.o. 2.000,00   

-          Drobtinica 2018 2.282,35   

-          Izkupiček  na novoletnem bazarju 1.830,00   

-          Sredstva odpadnega papirja 1.997,00   

              -          Donacija Dobrodelni nogomet (SLS, Zeleni) 24.6. 500,00   

Skupaj prihodki 8.859,35   

      

Odhodki:     

-          Poraba sredstev za šolo v naravi na Rogli 6.r.   617,50 

-          Subvencije za ŠN Radenci   408,80 

-          Sofinanciranje plavalnega tečaja 3.r   490,00 

-          Subvencije učencem za kosila   776,38 

-          Subvencije ekskurzije, šolske potrebščine, 
dejavnosti (učencem brez enega starša) 

  150,90 

-          Subvencije z živili v času epidemije Cobvid   240,42 

-          Subvencije za zdravstvenio kolonijo, poletni tabor   455,00 

-          Poraba sredstev za šolo v naravi v Pacugu 4.r   0,00 

Skupaj odhodki   3.139,00 

      

Stanje sredstev sklada  31.8.2020 13.363,74   
 

  
   

   

 

 

 

 

Pripravila:                                                                   Predsednica Šolskega sklada 
Marija Robnik                                                                         Polona Škrubej 
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