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Nova vas, 15. 11. 2016 

 

 

Povabilo k zbiranju donatorskih sredstev 

ZA ŠOLSKI SKLAD 

 

 

Leto je naokrog in zopet se obračamo na vas s prošnjo za donatorska sredstva za šolski sklad. 

Delovanje šolskega sklada in njegovo financiranje poteka enako kot doslej.  

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij in 

iz drugih virov. Namen sklada pa je pomoč socialno šibkim učencem ter financiranje 

dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa 

oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje 

standarda pouka in podobno. 

  

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa 

starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso 

redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je 

potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za 

kar iz rednih virov ni dovolj sredstev. 

  

Za nadstandardne materiale smo porabili v letu 2015 za 3.378,68 eur, vse iz naslova prejetih 

donacij, akcije Drobtinica, prispevkov staršev, odpadnega papirja in odpadnih kartuš. 

 

Veseli bomo vsakršne podpore. Že vnaprej se vam lepo zahvaljujemo. 

 

Prispevke lahko nakažete na podračun OŠ Nova vas: 01350-6030644332, sklic na številko: 

760219-115 - šolski sklad. 

 

Vse podatke o delovanju šolskega sklada najdete na naši spletni strani http://www.o-

novavas.lj.edus.si. Morebitne prispevke bomo objavili na tej strani in vas obveščali o 

namenski porabi sredstev. 

 

 
Predsednik upravnega odbora      Ravnateljica OŠ 

šolskega sklada       Milena Mišič 

Helena Knavs     

 

 

 

 

http://www.o-novavas.lj.edus.si/
http://www.o-novavas.lj.edus.si/
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Donatorji šolskega sklada v letu 2015 

 
Avtoprevoznik Klančar, Nova vas 

Občina Bloke, Nova vas 

Hija, Andrejčje 

Rdeči križ Cerknica 

Starši  

 

 
 

ISKRENA HVALA VSEM! 
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OŠ Toneta Šraja Aljoše 

N o v a   v a s 

    

Z A P I S N I K 

 

5. sestanka upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil v sredo, 20. 04. 2016, ob 20. uri, 

v zbornici OŠ Nova vas. 

 

Prisotni člani:   Helena Knavs, Ivica Šega, Pavla Ponikvar   in      

                           Valerija Jerič. 

Odsotni:   Rok Korenjak        

Ostali prisotni:   Milena Mišič, ravnateljica  

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje upravnega odbora. 

2. Poslovanje šolskega sklada v letu 2015 in plan za leto 2016. 

3. Izpeljava akcije za zbiranje sredstev s pomočjo donatorjev (v jeseni). 

4. Pobude in predlogi – volitve upravnega odbora. 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1. 

 

Ga. Helena Knavs je povedala, da je bila zadnja seja  upravnega odbora 14.04.2015. Na 

njej smo obravnavali in sprejeli poslovanje šolskega sklada v letu 2014 in plan za leto 

2015 ter se dogovorili za izpeljavo akcije zbiranja sredstev za šolski sklad.  

 

Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

Ad 2. 

 

 
O poslovanju šolskega sklada v letu 2015 in o planu 2016 je poročala je ga. Valerija Jerič   

 

 

POSLOVANJE ŠOLSKEGA SKLADA 2015 
  PRIHODKI eur 

 Začetni saldo v dobro 3.721,67 
 Donacije pravnih oseb: Avtoprevoznik Klančar,    

 Občina Bloke, Hija Andrejčje, Rdeči križ Cerk-Drobtinice  829,37 
 Donacija za Dedka Mraza - Občina Bloke 2.600,00 
 Odpadni papir,kartuše, železo 898,47 
 Prispevki staršev za šolski sklad  439,60 
 Donacije za 9.r - zaključni izlet (Občina Bloke,   

 Tanja Bar, Avtoprevoznik Klančar) 320,00 
 SKUPAJ PRIHODKI 8.809,11 
 ODHODKI   

 Plačilo računov za zaklj.izlet 9.r 324,00 
 Plačani računi za nadstand.material pri pouku in   

 podaljš.bivanju - iz donacij, prisp.starš. In 
odp.pap 3.378,68 
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Plačani računi  - Dedek Mraz 2015 2.600,00 
 SKUPAJ ODHODKI 6.302,68 
 SREDSTVA V SKLADU   31.12.2015 2.506,43 eur 

   PLAN ŠOLSKEGA SKLADA 2016 Plan Realizacija 

PRIHODKI 2016 2015 

Donacije pravnih oseb 800,00 829,37 

Donacija Občine Bloke za Dedka Mraza 2.600,00 2.600,00 

Odpadni papir, kartuše 500,00 898,47 

Prispevki staršev  400,00 439,60 

Donacije za 9.r - zaključni izlet 300,00 320,00 

PLANIRANI PRIHODKI  4.600,00 5.087,44 

ODHODKI 2016 2015 

Plačilo računov za zaklj.izlet 9.r 300,00 324,00 

Plačani računi za porabljen nadstand.material 3.100,00 3.378,68 

Plačani računi za Dedka Mraza - donacija Občine bloke 2.600,00 2.600,00 

PLANIRANI ODHODKI 6.000,00 6.302,68 

Postavke "Plačila staršev po računih - tranzit" ni več ker račune knjižimo 
 na redne konte prihodkov in odhodkov na str.mesto 110 - šolski sklad. 
 

  

  
  Zbiranje sredstev za šolski sklad je potekalo v letu 2015 enako kot doslej: 

- dopisi pravnim osebam so bili poslani 14.10.2015 – 23 prošenj po pošti, prejeli smo 

829,37 eur (Avtoprevoznik Klančar, Občina Bloke ter Hija Gostinstvo in turizem d.o.o., 

Rdeči Križ Slovenije ob akciji »Drobtinica« znesek 419,37 eur dne 26.11.2015); 

- od staršev smo prejeli 439,60,00 eur prispevkov v letu 2015, kar je za 112 eur manj 

kot v letu 2014; 

Prošnjo za donacije smo objavili tudi na internetni strani šole in v Bloškem koraku.  

- Občina Bloke je za Dedka Mraza nakazala 2.600,00 eur dne 16.11.2015, kar smo v 

celoti porabili za darila otrokom in za prireditev »pohod z lučkami«; 

- 9. r je za zaključni izlet prejel 320,00 eur donacij in jih tudi porabil; 

- Zbirali smo tudi odpadni papir in kartuše, železo, zamaški – izkupiček je bil 898,47 

eur. 

 

Člani upravnega odbora so po krajši razpravi sprejeli 

SKLEP: 

Sprejme se realizacijo za 2015 in plan za 2016 za šolski sklad v predlagani obliki. 

 

 

Ad 3. 

 

Glede izpeljave akcije za zbiranje sredstev za šolski sklad so se člani upravnega odbora  

dogovorili naslednje: 

1. Do oktobra 2016 naj vodstvo šole organizira zbiranje donatorskih sredstev v obliki 

      dopisov  pravnim osebam in zasebnikom v občini,  

2. Povabilo naj pošlje tudi v Bloški korak in se obenem zahvali za donacije v letu 2015 

  poimensko; 

3. V jeseni  2016 naj se staršem pošlje povabilo za donacijo v obliki UPN nalogov brez 

       zneskov; 
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4. Ko bo akcija zbiranja odpadnega papirja, naj se obvestilo pošlje staršem in v 

       Bloški korak (Alma Kandare - vodja akcije). 

 

 

Ad 4. 

 

25. 09. 2016 poteče dveletni mandat dosedanjemu upravnemu odboru šolskega sklada. Glede 

na 5., 6. in 13. člen Poslovnika o delu šolskega sklada,  predlaga tri predstavnike iz šole svet 

šole, dva predstavnika od staršev pa predlaga svet staršev. Člani so lahko ponovno imenovani. 

SKLEP: 

Svetu šole in svetu staršev predlagamo dveletno podaljšanje mandata dosedanjim članom.  

Dosedanja predstavnika staršev sta: Rok Korenjak, Helena Knavs 

Dosedanji predstavniki šole so: Ivica Šega, Pavla Ponikvar in Valerija Jerič 

 

Sestanek upravnega odbora je bil končan ob 20,25. 

 

 

 

Zapisnikar      Predsednik upravnega odbora 

Valerija Jerič      Helena Knavs 

 
 

 

 


