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POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

 

 

Upravni odbor Šolskega sklada je v šolskem letu 2021/22 imel 2 redna sestanka in 5 
dopisnih sej. Na sestankih smo sprejeli nov Pravilnik o delu šolskega sklada, pripravili plan 
dela Šolskega sklada za šolsko leto 2021/22, akcijski plan za zbiranje denarnih sredstev,  
izvedbo posameznih projektov in obravnavali prispele prošnje za financiranje iz šolskega 
sklada za tekoče šolsko leto.  
 

Naša šola je pravočasno uredila tudi vse potrebno, in nas je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport kot OŠ uvrstilo na seznam upravičencev za donacije v letu 2022, s tem se 
je omogočilo, da fizične osebe lahko namenijo del svoje dohodnine naši šoli. Šolski sklad 
bo skupaj v sodelovanju s šolo, povabil v mesecu oktobru (dopis ) vse starše, da namenijo 
del svoje dohodnine tudi šolskemu skladu OŠ Matije Valjavca Preddvor z vrtci.  
 

V šolskem letu 2021/22 so bile izvedene naslednje aktivnosti za zbiranje finančnih sredstev 
po enotah zavoda: 
 

MŠ Preddvor: 

• na 1. roditeljskem sestanku so se  razdelile pristopne izjave za zbiranje sredstev, 

• sestavljena je bila prošnja za donacije in zahvala vsem donatorjem,  

• osvežena brošura in ponovno pošiljanje novih izjav v mesecu decembru vsem 

staršem v vseh treh enotah,  

• priprava in izdelava izdelkov za velikonočno tržnico, 

• izvedba velikonočne tržnice, 

• 2 akciji zbiranja starega papirja.  

 

PŠ Kokra: 

• na 1. roditeljskem sestanku so se  razdelile pristopne izjave za zbiranje sredstev, 

• priprava in izdelava izdelkov za božično-novoletno tržnico po razredih, 

• izvedba božično-novoletne tržnice 

• priprava, izdelava izdelkov za velikonočno tržnico in sodelovanje, 

• 2 akciji zbiranja starega papirja.  

 

PŠ Jezersko: 

• na 1. roditeljskem sestanku so se  razdelile pristopne izjave za zbiranje sredstev, 

• priprava in izdelava izdelkov za božično-novoletno tržnico po razredih, 

• izvedba božično-novoletne tržnice, 

• 2 akciji zbiranja starega papirja,  

• sodelovanje na ovčarskem balu Jezersko (prodaja izdelkov na stojnicah). 
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Vrtci: 

 

Čriček: 

• na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje 

sredstev, 

• 2 akciji zbiranja starega papirja, 

• novoletna tržnica, 

• druženje na sejmu, sodelovanje s starši in krajevno skupnostjo.  

 

Palček: 

• na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje 

sredstev, 

• zbiralna akcija papirja,  

• novoletna tržnica. 

 

Storžek: 

• na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje 

sredstev, 

• 2 akciji zbiranja starega papirja, 

• novoletna tržnica, 

• Storžkov ringaraja. 

 

Tudi letos je vsaka enota zavoda predlagala večji projekt za zbiranje namenskih sredstev. 
Do konca novembra smo vsem podjetjem v občinah Preddvor in Jezersko poslali dopise z 
donatorsko prošnjo za namensko zbiranje sredstev.  
 
Kot je to že tradicionalno na naši šoli, so učenci 9. razreda namensko zbirali sredstva z 
različnimi dejavnostmi na šoli: z zbiranjem starega papirja, zbiranjem prostovoljnih 
prispevkov za izdelke na Velikonočni tržnici, zbiranjem prispevkov s srečelovom... Zbrana 
sredstva so bila namenjena kritju stroškov zaključne ekskurzije.  
 

 Stanje na kontu šolskega sklada na dan 1.7.2022  znaša  23.400,18 eur. 

 

V šolskem leto 2021/22 je bilo zbrano: 20.523,48 
 

Aktivnosti za zbiranje sredstev Znesek v EUR 

Božični sejem VRTCI 699,26 

Velikonočna tržnica OŠ 3.627,64 

Storžkov Ringa raja, vrtec Preddvor 1.147,80 

Novoletna tržnica OŠ Jezersko in OŠ Kokra 249,85 

Mesečni prispevki po pristopnih izjav staršev šola in vrtec 4.662,67 

Donacije fizičnih in pravnih oseb  2.160,00 

Zbiralna akcija papirja 7.976,26 

Skupno: 20.523,48 
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V šolskem letu 2021/2 smo na podlagi prispelih prošenj porabili: 14.609,85 eur 

 

Aktivnosti za zbiranje sredstev 
Znesek v 

EUR 

Subvencioniranje šole v naravi 2.575,20 

Subvencioniranje prevozov, vstopnini za obisk gledaliških 

predstav, zoo vrta, kina, razstav, nagradnih izletov za OŠ in vrtce 
5.485,44 

Logopedske delavnice vrtci 327,43 

Subvencioniranje tečaja rolanja vrtci 100,00 

Subvencioniranje tiskanja revija Matijev rod  120,69 

Nakup koles za kolesarski tečaj 1.051,30 

Nakup glasbil 1.414,15 

Stroški zaključnega izleta za 9. razrede, pokrito od sredstev ki so 

jih sami zbrali 
3.059,38 

Skupno: 14.609,85 

 

 

Člani UO svoje delo opravljamo odgovorno, transparentno in po načelih dobrega gospodarja 
ter v skladu z vizijo in razvojnim načrtom šole. Namen sklada je pomoč socialno šibkim 
otrokom ter učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso 
sestavina vzgojno – izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,  
ter nakupu nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.  

 
Člani upravnega odbora Šolskega sklada se zahvaljujemo  vsem, ki so na kakršni koli način 
pomagali šolskemu skladu  pri delu in zbiranju sredstev. 
 
Zahvaljujemo se vodstvu šole in vrtca za dobro sodelovanje. Zahvaljujemo se tudi vsem  
zaposlenim v zavodu, staršem in učencem za delo, čas in prispevke, ki jih namenjate 
Šolskemu skladu.  
 
Veseli bomo tudi novih idej, predlogov in sugestij. Hvala.  
 

 

Preddvor, 18. 10. 2022 

Srđan Stojanović 

Predsednik UO ŠS 

OŠ Matije Valjavca Preddvor 


