
 

 

 

 

 

POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 

 OŠ 16. DECEMBRA MOJSTRANA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021. 

 

Šolski sklad OŠ 16. decembra Mojstrana deluje že sedem let. Kot vse ostalo v državi 

in na svetu se je tudi delovanje Šolskega sklada moralo prilagajati epidemiološkim 

razmeram in ukrepom. Naše delovanje v preteklem šolskem letu je zato v celoti 

potekalo preko dopisnih sej. V Upravnem odboru Šolskega sklada so bili v letu 

2020/2021 kot predstavniki šole:  Karmen Gregorič, Barbara Jovanović, Andreja Kero 

in Polona Žagar, predstavniki sveta staršev pa: Kristina Bogataj, Urška Komar in 

Jasminka Šimnic. Predstavniki šole so se na nas obračali s prošnjami, ki so nam bile, 

skupaj s predračuni, poslane preko elektronske pošte. O predlogih in prošnjah smo se 

dogovarjali dopisno. UO je prejel pet prošenj  za dodelitev sredstev iz Šolskega slada. 

Upravni odbor je vse prošnje obravnaval in v vseh primerih je bila odobrena pomoč s 

strani Šolskega sklada.  

Sredstva s strani Šolskega sklada smo namenili za: 

• kritje stroškov nakupa prenosnika za učenki, ki sta prenosnik potrebovali za 

pouk na daljavo, 

• kritje stroškov nakupa knjig, 

• kritje stroškov nakupa gibalnih pripomočkov za vrtec, 

• delno kritje stroškov tečaja rolanja za otroke v vrtcu, 

• kritje stroškov avtobusnega prevoza otrok na kulturni dan. 

Skupni stroški šolskega sklada v preteklem letu so znašali 2.019,21 EUR. 

Za prenosni računalnik je bilo namenjeno 825,00 EUR, za knjige 292,72 eur, za gibalne 

pripomočke 106,99 EUR, za tečaj rolanja 203,20 EUR in za avtobusni prevoz 591,30 

EUR. 

V šolskem letu 2020/2021 so, s svojimi donacijami, starši šolarjev in otrok vrtca 

prispevali skupaj 1.875,00 EUR.  

Stanje šolskega sklada ob zaključku šolskega leta 2020/2021 je 3551,42 EUR. 



Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje šolsko leto.  

Kljub temu, da so bila vrata šole kar nekaj čas zaprta in, da je vse potekalo malo 

drugače, je Šolski sklad zbral in doniral kar nekaj sredstev. Upam, da je pomoč s strani 

Šolskega sklada  prišla v prave roke in, da bo delovanje v prihodnjem šolskem letu 

prav tako uspešno. 

Iskrena hvala za vso podporo in donacije. 

 


