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Datum:  31.8.2022 
 
 
 

POROČILO  O DELU ŠOLSKEGA SKLADA 
v šolskem letu 2021/2022 

 
Upravni odbor Šolskega sklada je na sestanku dne,  7.10.2021, sprejel  načrt delovanja sklada 
v novem šolskem letu.  Na skladu smo pridobivali sredstva od zbiranja odpadnega papirja, 
bolj aktivno smo pristopili k zbiranju sredstev od donacij  podjetnikov in staršev,  drugih  
aktivnosti, kot so: Drobtinica, novoletni bazar in razni koncerti, pa zaradi epidemije  še nismo 
mogli izvesti. 
 
V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli naslednje aktivnosti: 
 

1. S pomočjo učencev, staršev  in  občanov je potekalo zbiranje odpadnega papirja v 
Lučah in na podružnici v Solčavi.  Zbrana sredstva so namenjena za subvencije 
učencem za poletno in zimsko šolo v naravi. Za odpadni papir smo v šolskem letu 
2021/2022 zbrali  3.652,00 €.  

2. S prošnjami za donacije v šolski sklad, ki smo jih poslali lokalnim podjetnikom, našim 
poslovnim partnerjem in staršem, smo zbrali 2.656,14 € sredstev.  

3. Na prireditvi za Materinski dan smo s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev zbrali 
467,80 € 

4. Za  izvedbo zimske šole v naravi na Rogli, ki so se je udeležili  učenci 6. in 7. razreda, 
smo iz sredstev šolskega sklada  namenili 2.160 € za znižanje plačila stroškov  prevoza 
in bivanja. Za šolo v naravi učencev  8. razreda v CŠOD Rak smo namenili 56,90 € 
subvencij. 

5. Učencem 3. razreda smo financirali prevoz na plavalni tečaj v višini 700,80 €. 
6. Iz sredstev šolskega sklada smo subvencionirali učencem kosila v višini 846,00 €, ter 

ostale šolske dejavnosti (ekskurzije, šolske potrebščine, dneve dejavnosti) v višini 
1.688,09 €. 

7. Za poletno šolo v naravi  4. razreda v Pacugu  je za znižanje stroškov namenjeno 
1.440,00 iz šolskega sklada. 

 
Upravni odbor Šolskega sklada je na podlagi sprememb Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja  decembra 2021 sprejel nova Pravila Šolskega sklada, kjer so bolj 
natančno opredeljene dejavnosti sklada. Zakon  omogoča, da lahko sklad pridobiva sredstva 
tudi z donacijami posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto 
do največ 0,3%. V letu 2022 se bomo uvrstili na seznam upravičencev do donacij iz 
dohodnine. S posebno izjavo bo lahko kdorkoli namenil svoj del dohodnine za naš Šolski 
sklad. 
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FINANČO POROČILO  ŠOLSKEGA SKLADA 

za šolsko  leto 2021/2022 

      

Vrsta  sredstev    V dobro V breme 

      

Stanje  sredstev sklada 1.9.2021 12.449,84   

      

Prihodki:     

                      -  donacije staršev 230,00   

 -  donacije podjetnikov 2.426,14   

-   Sredstva odpadnega papirja 3.652,00   

                 - prispevki Materinski dan 467,80   

Skupaj prihodki 6.775,94   

      

Odhodki:     

-          Subvencije ŠN Rogla 6. in 7.r   2.160,00 

-          Subvencije za ŠN Rak 8.r   56,90 

-          Sofinanciranje plavalnega tečaja 3.r   700,80 

-          Subvencije učencem za kosila   846,00 

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

  1.688,09 

-          Subvencije za šolo v naravi v Pacugu 4.r    1.440,00 

Skupaj odhodki   6.891,79 

      

Stanje sredstev sklada  31.8.2022 12.333,99   
  

  

  

 

 

 

 

Pripravila:                                                                    
Marija Robnik                                                                          

Predsednica Šolskega sklada 
Polona Škrubej 
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