
 

 

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 
 

 
POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 2020/21 
 
Vodja komisije:  Ana Valič (nadomešča Tadeja Češka Klančar) 
Člani komisije: Katarina Bergant, Tadeja Češka Klančar, Damjan Javernik, Petra Levec, Matic 
Ravnikar, Nataša Zalaznik   
 
Časovna opredelitev dela:  
Odbor šolskega sklada se je sestal enkrat v tem šolskem letu (v septembru) in izvedel tri 
dopisne seje. 
 
Pregled dela aktiva (vsebinsko poročilo, izvedene naloge): 
  

ŠOLSKI SKLAD 

GLEDE NA NAČRTOVANO JE BILO REALIZIRANO: 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV: 

 trikrat letno (november, februar, april) ob soglasju staršev preko položnic obračunamo 
3,00 € oziroma znesek po njihovi izbiri 

 v času govorilnih ur se je 1x zbiral star papir 

PORABA SREDSTEV: 

˗ nakup pripomočkov in materiala na pobudo aktivov ali upravnega odbora šolskega 

sklada za kvalitetnejši pouk, za pouk na daljavo (zvočniki, prenosniki, pripomočki za 

tehniko) 

˗ sofinanciranje dejavnosti za nadarjene – tečaj angleškega jezika – WEB 

˗ nakup igrač (lego kocke za OPB) 

GLEDE NA NAČRTOVANO NI BILO REALIZIRANO: 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV: 

 več akcij zbiranja starega papirja, 

 donacije (1,00 € ali več za pikapolonico) na šolskih prireditvah in dogodkih 

 donacije na novembrski šolski prireditvi ali drugih dogodkih 

 prodaja voščilnic, novoletnih okraskov na hodniku šole do novoletnih počitnic 

Zaradi epidemije so odpadle vse prireditve. 

PORABA SREDSTEV – ŠOLA: 

- sofinanciranje projektov, ki promovirajo našo šolo, lokalno skupnost 



- sofinanciranje dejavnosti za nadarjene in tiste, ki aktivno sodelujejo v mednarodnih 

projektih 

- subvencije po pravilniku Komisije za subvencije taborov, šole v naravi, plavalni tečaj 

- nakup pripomočkov za izvajanje pouka na prostem 

- nakup tablic za uporabo pri vzgojno izobraževalnem delu 

STANJE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA – ŠOLA (na dan 1. 9. 2020)                19.720,79 

ZBRANA SREDSTVA v šolskem letu 2020/2021      1.489,00 

Zbiranje starega papirja              60,00 

Sredstva staršev (prispevki preko položnic)                                     1.429,00 

PORABA SREDSTEV v šolskem letu 2020/2021           6.043,35 

Nakup opreme (zvočniki, prenosniki, pripomočki za tehniko)   5.486,52 

Nakup igrač (lego kocke)                                     288,91 

Tečaj angleškega jezika – WEB          267,92

           

STANJE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA – ŠOLA (na dan 28. 5. 2021)                         15.166,44 

 

SKLAD VRTCA 

GLEDE NA NAČRTOVANO JE BILO REALIZIRANO: 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV: 

 trikrat letno (november, februar, april) ob soglasju staršev preko položnic obračunamo 
3,00 € oziroma znesek po njihovi izbiri 

 zbiranje starega papirja  

PORABA SREDSTEV: 

- nakup blaga za folklorne obleke in zdelava oblačil  

GLEDE NA NAČRTOVANO NI BILO REALIZIRANO: 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV: 

- prodaja voščilnic in donacije 

 

PORABA SREDSTEV:  

- sofinanciranje prevoza na zaključno prireditev projekta Pravljični palček za otroke vrtca 

v višini 1,00 € na otroka 

- subvencije po pravilniku Komisije za subvencije taborov, šole v naravi 

 



STANJE SREDSTEV VRTČEVSKEGA SKLADA  (na dan 1. 9. 2020)   6.875,69 

Zbrana sredstva v šolskem letu 2020/2021     1.278,60 

Zbiranje starega papirja            146,60 

Sredstva staršev (prispevki preko položnic)      1.132,00 

Poraba sredstev v šolskem letu 2020/2021       1.994,62 

Nakup blaga za folklorne obleke                       572,37 

Izdelava oblačil         1.422,25 

STANJE SREDSTEV VRTČEVSKEGA SKLADA (na dan 26. 5. 2021)           6.159,67 

 


