Telefon: (05) 372 62 00
faks: (05) 377 10 65
osidrija@guest.arnes.si
http://www.osnovna-sola-idrija.si

LAPAJNETOVA 50
5280 IDRIJA

POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOL. L. 2016
1. V tem šolskem letu je sestava članstva ostala v glavnem nespremenjena, dobili smo
novega člana, in sicer je po dolgoletno delo v ŠS zaključila Irma Božič. Namesto nje pa
članstvo v ŠS začel Vladimir Andder.











2. Načini zbiranja v lanskem letu so bili:
Zbiranje starega papirja (tokrat so se učenci OŠ Idrija resnično izkazali!!!)– akcija ob EKO
DNEVU ter celoletno zbiranje – 1.932,35€, poleg tega je KZ Idrija za zbran papir v njihovem
kolektivu donirala skladu 160,05€.
Akcija Vsak podpis šteje je v letu 2016 potekala drugič. Njen namen je, da se pohodniki na
Hlevišah popišejo, za podpise pa bi donirali idrijski podjetniki. Obdobju smo podaljšali, in
sicer od 27. aprila do 15. Maja. Predhodno smo zbrali kar veliko idrijskih podjetnikov, na
Hlevišah pa se je kljub slabemu vremenu zbralo 798 podpisov ali 400 €.
Z akcija Jesenski bazar, katere namen je bil zbiranja sredstev z darovanimi šolskimi
potrebščinami ter obutvijo in obleko smo zbrali 87,97€. Akcija je bila del prireditve na
Mestnem trgu. Vseh darovanih predmetov, ki so ostali, še nismo oddali tako kot v preteklem
letu.
Z dobrodelno prireditvijo Igra, ples in petje, to je pravo doživetje je bilo zbranih donacij v
višini 2.520,42€.
Učenci na podružnični šoli Godovič so pripravili Miklavžev sejem. Letos so zbrali 535,50€
prostovoljnih prispevkov.
Za zbrane kartuše je ŠS dobil 31,21€.
3. Odhodki:
Vse dejavnost šolskega sklada so bile uspešne in ob koncu leta je bilo sredstev v višini
20.655,41€. S pomočjo sredstev, smo lahko pomagali učencem in družinam pri plačevanju
zapadlih dolgov, položnic za CŠOD, različne dejavnosti šole (tečaj plavanja, KD, ŠD), pomagali
smo pri pokritju stroškov tekmovanj naših učencev, sofinancirali smo ŠN Lošinj, sofinancirali
smo nabavo smučarske tekaške opreme (20 kompletov) ter nabave Lego kock za 2. in 3.
razred. Nagradili smo dva 9.r, ki sta ob zbiralni akciji starega papirja zbrala določeno količino
papirja – vsak razred po 150€ za končni izlet ter razred, ki je zbral največ papirja s pizzo
80,16€. Šolski sklad je v lanskem letu dobil in obravnaval 35 prošenj, vse je tudi pozitivno
rešil. Vseh odhodkov je bilo 5.803,06€ (v letu 2015 je bilo 3.765,38€ ). Ob koncu leta je bilo
na računu 14.852,35€.
Zapisala članica šolskega sklada
Nada Božič
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Februar 2017
POSLOVANJE ŠOLSKI SKLAD JANUAR - DECEMBER 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)
Donacija Krtek Renato Kunc s.p.
Donacija FINIS Simon Poljanec s.p.
Donacija Ržek RCT
Donacije fiz. oseb Jesenski bazar
Donacija Mistika Kristina Rupnik Markovič s.p.
Donacije fizičnih oseb Igre ples in petje…
Donacija Miklavžev sejem PŠ Godovič
Prodaja odpadni tonerji
SKUPAJ

Znesek

ODHODKI
Sofinanciranje bivanja v CŠOD (27 učencev)
Sofinanciranje teč. plavanja,str. kulturni
dan,str. športni dan
Plavanje Zavratec
Pomoč učencem (staršem) pri odplačilu dolgov
v šoli(4 učen.)

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 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
87,97 €
20,00 €
2.520,42 €
535,50 €
31,21 €
20.655,41 €

753,08 €
111,41 €
100,00 €
83,27 €

Delno pokritje stroškov tekmovanj (od 50%
obv. staršev)
Nabava delovnih zvezkov 2 učenca
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
sofinanciranje nabave tekaška oprema
sofinanciranje nabave lego kocke
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
tekmovanje -sladkorna bolezen

Obračunala:
Tatjana Tratnik

278,69 €
75,27 €
107,12 €
140,35 €
300,00 €
80,16 €
965,96 €
1.416,13 €
1.391,62 €
5.803,06 €
14.852,35 €

36,90 €
63,91 €
19,46 €
30,00 €
32,00 €
81,42 €
15,00 €
278,69 €

Predsednica odbora šolskega sklada
Polona Ozebek Lampe

