
Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka 

POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2017 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Pivka se je v letu 2016  sestal  na 1 rednem sestanku  in sklepal na 3 
dopisnih sejah.  
Na redni seji je sprejel poročilo o delovanju šolskega sklada in  finančno poročilo  za leto 2016 ter 
program delovanja v letu 2017.  
 
Načrtovani program zbiranja sredstev je bil uresničen:  
 

 Zbiranje prostovoljnih prispevkov ob prireditvah, ki jih organizira šola, in sicer ob:  
o glasbeni prireditvi »Glasba bogati naš svet« - 17. 2. 2017 
o ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti – 22. 6. 2017 
o ob novem letu in dnevu samostojnosti in enotnosti – 21.12.2017 

 

 S stojnicami z izdelki učencev in učiteljev smo 5. 12. 2017 sodelovali na Miklavževem sejmu v 
Krpanovem domu, ki ga je organiziralo Turistično društvo Pivka.  

 

 Nadaljevali smo z akcijo Sklad 05 – ustanova za naložbe. Tako zbrana sredstva smo namensko 
uporabili  za prenovo gospodinjske učilnice.  
 

 Od staršev smo dobili nekaj didaktičnih igrač za OPB, ki jih njihovi otroci ne potrebujejo več.  
 

 Dobili smo tudi nekaj donacij od podjetij, podjetnikov in posameznikov.  
 
 

Na dopisnih  sejah  smo  iz Šolskega sklada odobrili sredstva za kritje dela stroškov naravoslovnega 

tabora, tečaja plavanja oz.  delnega kritja zapadlih obveznosti  11 učencem, in sicer do višine  

neobdavčene pomoči. Dodatno finančno pomoč za poplačilo stroškov prehrane (kosila) smo črpali tudi 

iz sredstev iz akcije RK »Drobtinica« za 4 učence, kjer so dohodki minimalno presegali cenzus za 

dodelitev brezplačnega kosila.  

Po sklepu odbora šolskega sklada smo iz njega črpali še sredstva za kritje prijavnin na tekmovanja in 
sredstva za nabavo učil in učnih pripomočkov v višini do 1/3 zbranih sredstev.  
 
Iskrena zahvala staršem in vsem ostalim donatorjem za njihove prispevke.  
 
Ocenjujemo, da je bilo delo, ki ga je UO ŠS opravil v preteklem šolskem letu, uspešno.   
 
             
                                                                                                                                Predsednica šolskega sklada:  
                                                                                                                                 Marija Zgonec 
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FINANČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA ZA LETO 2017 
 

PRIHODKI  Znesek v € 

Prenos iz leta 2016      4.865,63 

Prihodki v letu 2017 
   - dobrodelni prispevki ob prireditvah, Miklavžev sejem, časopis 
   - donacije 
    

+   2.236,47 
     1.756,47 
        480,00 

ODHODKI -   3.643,05 

pomoč posameznim učencem         722,60 

prijavnina za tekmovanja        800,38 

nakup športne opreme, učnih pripomočkov, iger …      1.286,62 

nakup atlasov za na klop         564,66 

Hiška eksperimentov            61,00 

stroški za material za delavnice, tisk časopisa …          207,79 

STANJE       3.459,05 

* Znesek neobdavčene pomoči učencem je  42 eur na osebo na polletje.  

SKLAD 05  

Sredstva, zbrana v Skladu-05  iz leta 2015       419,55 

Sredstva, zbrana v Skladu-05  iz leta 2016     1.017,26 

Sredstva porabljena za prenovo gospodinjske učilnice v letu 2015 in 2016     1.436,81 

Sredstva, zbrana v Skladu-05  iz leta 2017     1.234,09 

Sredstva porabljena za dokončno prenovo gospodinjske učilnice  v letu 2017     1.652,45 

       - 418,36 

 

 

                                                                                                                   Računovodkinja: Margareta Mrše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


