
Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka 

POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2016 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Pivka se je v letu 2016  sestal  na 1 rednem sestanku  in 
sklepal na 3 dopisnih sejah.  
 
Načrtovani program zbiranja sredstev je bil uresničen:  
 

 18. 3. 2016 smo organizirali dobrodelni koncert »Skupaj zmoremo več«, kjer zaradi 
nove zakonodaje nismo prodajali vstopnic, ampak zbirali prostovoljne prispevke, zato 
je bil izkupiček manjši v primerjavi s prejšnjim.  
 

 Prostovoljne prispevke smo zbirali ob šolskih prireditvah, in sicer samo ob koncu 
šolskega leta, ko smo izdali tudi šolski časopis in ga ponudili obiskovalcem. Glasbena 
prireditev ob kulturnem prazniku je zaradi daljše odsotnosti zborovodkinje žal odpadla.  

 

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

 

 Starše smo povabili k vključitvi v Sklad 05 – ustanova za naložbe. Tako zbrana sredstva 
bodo namensko uporabljena za prenovo gospodinjske učilnice.  

 
Na dopisnih  sejah  smo  iz Šolskega sklada odobrili sredstva za kritje dela stroškov 
naravoslovnega tabora, tečaja plavanja oz. izleta  9 učencem.  
 
Iz lanskoletnega načrta nam je ostal še nakup 3 računalnikov, za kvalitetnejšo izvedbo  
prireditev smo v višini ½ financirali nakup mešalne mize in za pouk robotike ½ kompleta 
Mindstorm. Iz Sklada-05 smo začeli prenavljati gospodinjsko učilnico, in sicer najprej kuhalni 
del.  
Po sklepu odbora šolskega sklada smo iz njega črpali tudi sredstva za kritje prijavnin na 
tekmovanja.  
 
Stroški za izvedbo dobrodelnega koncerta so bili: plačilo SAZAS, tiskanje plakatov, stroški 
ozvočenja  in pogostitve.  
 
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 
 
 
 
 



FINANČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA ZA LETO 2016 
 

PRIHODKI  Znesek v € 

Prenos iz leta 2015 4.754,22 

Prihodki v letu 2016 
   - dobrodelni koncert 
   - ostale akcije + donacije 

3.200,33 
1695,10 
1505,23 

ODHODKI  

pomoč posameznim učencem  -    327,24* 

prijavnina za tekmovanja -    389,26 

nakup opreme – 3 računalniki, ½ mešalne mize, ½ kompleta 
Mindstorm 

- 1.684,44 

tekoči stroški za izvedbo koncerta Skupaj zmoremo več  -    687,98 

STANJE    4.865,63 
* 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 –nabava 
kuhinjskega bloka 

   -  819,84 

Sredstva porabljena za prenovo gospodinjske učilnice –62% pečice     - 616,97 
 

 

                                                                                                      Računovodkinja: Margareta Mrše 


