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Datum:  31. 8. 2021 
 
 

POROČILO  O DELU ŠOLSKEGA SKLADA 
v šolskem letu 2020/2021 

 
Upravni odbor Šolskega sklada je na sestanku dne,  6.10.2020 sprejel  načrt delovanja sklada 
v novem šolskem letu, ki pa zaradi epidemije ni bil realiziran kot smo načrtovali. Na skladu 
smo pridobili samo sredstva od zbiranja odpadnega papirja, Drobtinice, koncertov in drugih 
prireditev pa zaradi epidemije nismo izvedli. Tudi od donatorjev v tem šolskem letu nismo 
pridobili sredstev. 
 
V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli naslednje aktivnosti: 
 

1. S pomočjo učencev, staršev  in  občanov 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 2020/2021 zbrali  2.016,90 €.  

2. Na prvi šolski dan smo v športni dvorani organizirali glasbeno literarni nastop Ditke in 
Ferija  Lainščka, ki smo ga finančno pokrili iz šolskega sklada v višini 773,75 €. 

3. Za  izvedbo šole v naravi v CŠOD Breženki, ki je potekala od 12.10. do 16.10.2020 smo 
iz sredstev šolskega sklada  namenili 144,60 € za znižanje plačila stroškov  prevoza in 
bivanja.  

4. Učencem 3. razreda smo financirali prevoz na plavalni tečaj v višini 361,35 €. 
5. Iz sredstev šolskega sklada smo subvencionirali učencem kosila v višini 776,38 €, ter 

ostale šolske dejavnosti v višini 115,50 €. 
6. Socialno šibkim učencem smo na podlagi vloge odobrili   sofinanciranje zdravstvene 

kolonije v Savudriji za dva učenca (2 x 67,50€) 135,00 € in poletnega tabora v CŠOD za 
enega učenca 75,00€. 
 
 

Zaradi izrednih razmer epidemije korona virusa  mnogo aktivnosti  ni bilo realiziranih, 
zato je bilo manj pridobljenih sredstev in tudi poraba sredstev je bila manjša.  Upamo, da 
bo delovanje šolskega sklada v naslednjem šolskem letu lahko potekalo po planu. 
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   POROČILO  O SREDSTVIH ŠOLSKEGA SKLADA 

v šolskem  letu 2020/2021 

      

Vrsta  sredstev    V dobro V breme 

      

Stanje  sredstev sklada 1.9.2020 13.363,74   

      

Prihodki:     

-          Sredstva odpadnega papirja 2.016,90   

            

Skupaj prihodki 2.016,90   

      

Odhodki:     

-  Plačilo glasbeno literarnega nastopa Ditka-Feri Leinšček   773,75 

-          Subvencije za ŠN Breženka   144,60 

-          Sofinanciranje plavalnega tečaja 3.r   361,35 

-          Subvencije učencem za kosila   759,60 

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

  115,50 

-          Subvencije za zdravstveno kolonijo, CŠOD   210,00 

-          Poraba sredstev za šolo v naravi v Pacugu 4. in 5.r   1.450,00 

Skupaj odhodki   3.814,80 

      

Stanje sredstev sklada  31. 8. 2021 11.565,84   
 

 
     

   

 

 

 

 

Pripravila:                                                                   Predsednica Šolskega sklada 
Marija Robnik                                                                         Polona Škrubej 
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