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POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOL. L. 2015/2016
Šolsko leto je šolski sklad pričel zelo delovno. Prav tako kot lani se je sestava članov šolskega
sklada zamenjala, dobili smo novi članici in sicer Natašo Černilogar in Ano Drmoto Petrič.
Plan dela smo si zastavili na uvodnem sestanku. Večji del nalog smo uspeli opraviti.













Uvedli smo novo akcijo Jesenski bazar, katere namen je bil zbiranje sredstev z
darovanimi šolskimi potrebščinami ter obutvijo in obleko. S to akcijo smo zbrali
110€. Ugotovili smo, da bi bilo bolje v prihodnje to akcijo priključiti kakemu večjemu
dogajanju v Idriji. Vse darovane stvari, ki so ostale, smo potem poslali v zavod Veržej,
kjer so jih bili zelo veseli.
Veliko energije smo vložili tako člani ŠS kot učitelji in učenci v dobrodelno prireditvijo
Prijateljstvo nekaj velja z ansamblom Javor. Zbranih donacij je bilo v višini
2.418,87€.
Učenci na podružnični šoli Godovič so pripravili Miklavžev sejem. Zbranih je bilo
261,40€ prostovoljnih prispevkov. Tudi PŠ Zavratec je na sejmu zbrala 100 €
prispevkov. Namenjeni so bili plačilu plavalnega tečaja njihovih učencev.
Na Barbarinem sejmu so sodelovali učenci ONIS in PPVI, ki so za ta namen izdelali
božično novoletne izdelke. S prostovoljnimi prispevki so zbrali 377,72€. Del teh
zbranih sredstev je bilo namenjeno plačilu prevoza v Ljubljano. Prostovoljne
prispevke z Barbarinega sejma so donirali tudi upokojenci in sicer 98,00€.
Za zbrane kartuše je ŠS dobil 32,06€, s prireditvijo Zdrava ostani, moja Slovenija pa
166,81€.
Zbiranje papirja ob EKO dnevu je bila naslednja dejavnost, ki jo je šolski sklad izvedel.
Zaradi slabega vremena smo jo morali prestaviti za nekaj dni. Učenci so zbrali
15.734,76 ton papirja. Komunala Idrija je na šolski sklad za letos zbrani papir nakazala
1932,35 €. Pri čiščenju svojih prostorov je KGZ Idrija z.o.o. za star papir na Komunali
Idrija dobila 160,65 €, ki jih je namenila šolskemu skladu.
Šolski sklad je ponovno organiziral akcijo »Vsak podpis šteje«, pohod na Hleviše, ki
bo postal kar tradicionalen. Pri tej akciji nam je pomagalo Planinsko društvo Idrija.
Namen akcije je, da se pohodniki na Hlevišah popišejo, podpise pa sponzorirajo
idrijski podjetniki. Letos smo čas pohodov zastavili od 27. 4 do 15. 5. 2016. V tem
obdobju nam ni bilo vreme najbolj naklonjeno, vendar se je vseeno zbralo 796
podpisov ali 400 €. Letos os bili v tem času organizirani športni dnevi za učence od 6.
do 9. razreda.





Šolski sklad je omogočil s financiranjem nadaljevanje projekta Zdrav življenjski slog.
Šola je dobila vrnjena sredstva za te mesec in jih je vrnila v šolski sklad. To je razvidno
tudi iz finančnega poročila od januarja do junija 2016.
Za nakup nadstandardne opreme letos nismo namenili nič sredstev. Na podlagi
novega pravilnika pričakujemo v prihodnjem šolskem letu večje sodelovanje s svetom
šole in svetom staršev. V mislih imamo predvsem potrebe po nadstandardu, ki so
potem osnova za izdelavo našega plana dela v naslednjem šolskem letu.

V šolskem letu 2015/2016 je na šolski sklad prišlo 36 prošenj in vsem je sklad pomagal.
Zapisala članica šolskega sklada
Nada Božič
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POSLOVANJE ŠOLSKI SKLAD JANUAR - JUNIJ 2016
PRIHODKI
Prenos sredstev iz leta 2015
Vračilo sredstev za projekt Zdrav Življenski slog
Donacija fiz.osebe PŠ Zavratec
Donacija GANTAR inštalacije d.o.o.
Donacija COM COM d.o.o.
Donacija Numera 3 d.o.o.
Donacija Namar d.o.o.
Donacija KGZ Idrija z.o.o.
Donacija Žaga Rupnik d.o.o.
Donacija EVT sistemi d.o.o.
Donacija Livarstvo Kavčič d.o.o.
Donacija Davorin LAMPE s.p.
Donacija Spekter d.o.o.
Donacija KGZ Idrija z.o.o.(papir)
Donacija Komunala d.o.o. (papir)
SKUPAJ

Znesek
14.325,11 €
607,20 €
100,00 €
50,00 €
25,00 €
25,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
160,65 €
1.932,35 €
17.395,31 €

ODHODKI
Sofinanciranje bivanja v CŠOD (13 učencev)
Sofinanciranje teč.plavanja,str.kulturni dan,str.športni
dan
Plačilo SAZAS - prireditev
Stroški dobr.prir.(oglas,ozvočenje)
Pomoč učencem (staršem) pri odplačilu dolgov v šoli(4
učen.)
Delno pokritje stroškov tekmovanj (od 50%
obv.staršev)
Nabava delovnih zvezkov 1 učenec
prevoz reg.sreč.proj.Varno na kolo (Cerknica)
prevoz PP VI - festival Ljubljana
nagrada učencem 9.r (papir) za ekskurzijo
nagrada učencem 5.a pizza
Sofinanciranje ŠN Lošinj
SKUPAJ
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Tekmovanja (specifikacija):
Košarka (prevoz Jesenice delno)
Smučanje (prevoz Krvavec delno)
ONIS računalništvo (Škofja Loka )delno
ONIS repub.tekm.TIT prevoz Ljubljana delno
ONIS region.tekm.TIT prevoz Vipava delno
raziskov.naloga GEO.delno prevoz Murska Sobota

Idrija, 30. 6. 2016

Znesek
412,00 €
221,71 €
- €
- €
42,00 €
264,27 €
32,43 €
107,12 €
140,35 €
300,00 €
80,16 €
- €
1.600,04 €
15.795,27 €

36,90 €
63,91 €
19,46 €
30,00 €
32,00 €
82,00 €
264,27 €

