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POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA
V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 (OD 1. 9. 2019 DO 31. 10. 2020)
V šolskem letu 2019/2020 se je upravni odbor šolskega sklada sestal na dveh rednih sejah, in sicer 8. 10. 2019
in 9. 1. 2020. Zaradi epidemije Covid-19 se upravni odbor ob koncu šolskega leta 2019/2020 ni sestal na tretji
redni seji.
Prva redna seja (8. 10. 2019)
Upravni odbor je sprejel letni program dela ter odločil o deležu razpoložljivih sredstev za posamezne namene
delovanja šolskega sklada. Upravni odbor šolskega sklada je oblikoval Razpis sredstev šolskega sklada Osnovne
šole Dekani za šolsko leto 2019/2020. Člani upravnega odbora so se dogovorili, da bodo ponovno zaprosili
podjetja za donacije ter starše za prostovoljne prispevke.
Druga redna seja (9. 1. 2020)
Upravni odbor je pregledal prihodke in odhodke ter potrdil letno poročilo o delovanju šolskega sklada za leto
2019. Člani upravnega odbora so sprejeli nove Kriterije za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev šolskega
sklada (spremembe pri kriterijih za dodeljevanje sredstev socialno šibkim). Nato so odobrili dodelitev
namenskih sredstev šolskega sklada za zviševanje standarda vzgojno izobraževalne dejavnosti v skladu s
prispelimi predlogi, in sicer:
• za prvo triletje za nakup link kock v višini do 154,96 eur
• za drugo triletje za nakup globusa in didaktičnih iger za razvoj logičnega mišljenja in predstav v višini
do 154,96 eur
• za tretje triletje za nakup kotnega brusilnika za pouk TIT in slikarskih stojal za pouk LUM v višini do
154,96 eur
• za podaljšano bivanje za nakup zvočnika JBL (JBL Bluetooth zvočnik Charge) in družabne igre v skupni
višini do 154,96 eur
• za Vrtec Dekani za nakup lutk v višini razpoložljivih sredstev
• za Vrtec Rižana za sofinanciranje gledališke igre v višini razpoložljivih sredstev
• za potrebe bolnišničnih oddelkov za nabavo materiala za božično-novoletni bazar v višini okvirno 60
eur oziroma do višine razpoložljivih sredstev
• za zastopanje šole za prevoz učencev na nastop v Obalnem domu upokojencev Koper in pediatričnem
oddelku SB Izola v višini do 100 eur
• za zastopanje šole za prevoz učencev do Obalnega zavetišča za živali in predajo zbrane hrane v višini
do 100 eur.
Upravni odbor šolskega sklada je odobril dodelitev namenskih sredstev šolskega sklada za pomoč socialno
šibkim učencem in otrokom, in sicer za pomoč pri plačilu plavalnega tečaja v drugem razredu ter za pomoč pri
plačilu šole v naravi v četrtem razredu.
Pridobivanje sredstev
V šolskem letu 2019/2020 je upravni odbor šolskega sklada aktivno pristopil k pridobivanju sredstev iz donacij
podjetij. Zaradi epidemije Covid-19 staršev v šolskem letu 2019/2020 nismo zaprosili za prostovoljne prispevke.
Šolski sklad je pridobival sredstva tudi iz zbiralnih akcij učencev šole in otrok vrtca in prispevkov za izdelke
učencev šole in otrok vrtca.
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Pregled sredstev šolskega sklada od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2020
Tabela 1: Pregled sredstev šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2020 za šolo
ŠOLA

BREME (EUR)

STANJE NA DAN 1. 9. 2019

DOBRO (EUR)
3. 546,24

IZTRŽEK BAZAR 2019

146,00

ZBIRALNE AKCIJE STAR PAPIR, KARTUŠE

8,28

DONACIJE

100,00

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI

10,00

UČILNICA NA PROSTEM – zunanji umivalnik s pultom
(Sredstva v okviru projekta Živeti s pristaniščem)
RAZPIS SREDSTEV (za zastopanje šole)

200,00
95,00

RAZPIS SREDSTEV (nakup link kock, globusa, kotnega
brusilnika, slikarskih stojal, zvočnika JBL)

616,10

PLAVALNI TEČAJ 2. R

33,78

ŠVN 4. R

40,00

SKUPAJ

984,88

STANJE NA DAN 31. 10. 2020

264,28
2.825,64

Tabela 2: Pregled sredstev šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2020 za Vrtec Dekani
VRTEC DEKANI

BREME (EUR)

DOBRO (EUR)

STANJE NA DAN 1. 9. 2019

798,44

IZTRŽEK BAZAR 2019

73,00

NAKUP LUTK

90,00

SKUPAJ

90,00

904,44

STANJE NA DAN 31. 10. 2020

781,44

Tabela 3: Pregled sredstev šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2020 za Vrtec Rižana
VRTEC RIŽANA

BREME (EUR)

STANJE NA DAN 1. 9. 2019

DOBRO (EUR)
1.299,81

DONACIJE

550,00

IZTRŽEK BAZAR 2019

76,00

ZBIRALNE AKCIJE STAR PAPIR, KARTUŠE

51,45

SOFINANCIRANJE GLEDALIŠKE IGRE

126,56

SKUPAJ

126,56

STANJE NA DAN 31. 10. 2020

1.977,26
1.850,70

Tabela 4: Pregled sredstev šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2020 za bolnišnične oddelke
BOLNIŠNIČNI ODDELKI

BREME (EUR)

DOBRO (EUR)

STANJE NA DAN 1. 9. 2019

579,23

IZTRŽEK BAZAR 2018

198,00

SKUPAJ
STANJE NA DAN 31. 10. 2020

/
777,23
Predsednica UO šolskega sklada Osnovne šole Dekani Janja Šopić
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