
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
Šentvid pri Stični 46 

1296 Šentvid pri Stični 

 

tel.: 01 78 87 802 

fax: 01 78 87 805 

E-mail: info@osferdavesela.si 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Datum: 25. 1. 2016 
 
 

POROČILO O DELOVANJU Šolskega sklada OŠ Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični  

ZA OBDOBJE 2008 – 2016 

 
 
 
 
ŠOLSKO LETO 2008/2009 

V šolskem letu 2008/2009 smo na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični ustanovili Šolski sklad. Na prvi 

ustanovni seji  smo imenovali Upravni odbor in določili naloge ter namen šolskega sklada.  

 

Namen Šolskega sklada je, da z različnimi zbiralnimi akcijami in prostovoljnimi prispevki staršev, 

sponzorjev, donatorjev, zapuščin ali drugih virov zbira in razdeli sredstva: 

 

 za socialno ogrožene učence, 

 za financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavni del obveznega 

VIZ programa (izleti, tabori, ŠVN, ekskurzije …), 

 za nakup nadstandardne opreme. 

 

V tem šolskem letu sta bili dve seji Upravnega odbora Šolskega sklada. Upravni odbor je o svojem 

delu poročal Svetu staršev in Svetu šole. 

 

 

ŠOLSKO LETO 2009/2010 

V šolskem letu 2009/2010 sta bili dve redni seji Upravnega odbora, kjer smo določili, da se bodo 

sredstva razdeljevala dvakrat letno skladno s sprejetim razdelilnikom. Upravni odbor je o svojem 

delu poročal Svetu staršev in Svetu šole. 

 

V tem šolskem letu so potekale naslednje zbiralne akcije Šolskega sklada: 

 zbiranje starega papirja, 

 šolski sejem in prodaja voščilnic, 

 dobrodelni koncert. 
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Zbrana sredstva smo razdelili med: 

 subvencioniranje ŠVN     - 4 učenci 

 subvencioniranje šolske prehrane    - 4 učenci 

 subvencioniranje zaključne ekskurzije     - 400 učencev 

 subvencioniranje zaključne ekskurzije in zaključne prireditve 9. razreda 
 

SKUPAJ:                    cca.   448  učencev 

 

 

ŠOLSKO LETO 2010/2011 

Za to šolsko leto ni podatka o sejah Upravnega odbora Šolskega sklada. Upravni odbor je o svojem 

delu poročal Svetu staršev in Svetu šole. 

 

V šolskem letu 2010/2011  so potekale naslednje zbiralne akcije Šolskega sklada: 

 dva zbiralni akciji starega papirja, 

 dobrodelni koncert 9. razredov, 

 donacije. 
 

 

ŠOLSKO LETO 2011/2012 

V šolskem letu 2011/2012 je bila po zbranih podatkih ena seja Upravnega odbora Šolskega sklada. 

Upravni odbor je o svojem delu poročal Svetu staršev in Svetu šole. 

 

V šolskem letu 2011/2012  so potekale naslednje zbiralne akcije Šolskega sklada: 

 zbiralna akcija starega papirja, 

 novoletni sejem, 

 donacije. 

 

Zbrana sredstva smo razdelili med: 

 subvencioniranje ŠVN     - 12 učencev 

 subvencioniranje zaključne ekskurzije in zaključne prireditve 9. razreda 
 

SKUPAJ:                    cca.   52  učencev 
 

 

 

ŠOLSKO LETO 2012/2013 

V šolskem letu 2012/2013 se je dne 8. 1. 2013 konstituiral nov Upravni odbor Šolskega sklada. Na 

njem so imenovali novo predsednico, sprejeli dopolnjen Pravilnik o delovanju Šolskega sklada ter 

sprejeli kriterije in merila razdelitve financ za šolsko leto 2012/2013. 

V šolskem letu sta bi bili dve redni in tri korespondenčne seje – skupno torej pet sej. Upravni odbor 

je o svojem delu poročal Svetu staršev in Svetu šole. 

 



V tem šolskem letu so bile izvedene naslednje zbiralne akcije Šolskega sklada: 

 zbiralne akcije starega papirja, 

 dobrodelna prireditev, 

 donacije. 

 

Zbrana sredstva smo razdelili med: 

 subvencioniranje ŠVN     - 13 učencev 

 subvencioniranje šolske prehrane    - 12 učencev 

 pokritje dolga do šole – 3 učence 

 subvencioniranje dnevov dejavnosti – 43 učencev 

 subvencioniranje nagradne ekskurzije     - 1 učenec 

 subvencioniranje zaključne ekskurzije in zaključne prireditve 9. razreda 
 

SKUPAJ:                    cca.   112  učencev 

 

 

 

ŠOLSKO LETO 2013/2014 

V šolskem letu 2013/2014 sta bili dve redni seji Upravnega odbora Šolskega sklada. Upravni odbor 

je o svojem delu poročal Svetu staršev in Svetu šole. 

 

V tem šolskem letu so bile izvedene naslednje zbiralne akcije Šolskega sklada: 

 zbiralne akcije starega papirja, 

 dobrodelna prireditev, 

 donacije, 

 praznični sejem. 

 

 

Zbrana sredstva smo razdelili med: 

 subvencioniranje ŠVN     - 16 učencev 

 subvencioniranje tabora nadarjenim učencem   - 6 učencev 

 subvencioniranje dejavnosti na taboru – 49 učencev 

 subvencioniranje šolske prehrane    - 3 učence 

 pokritje dolga do šole – 3 učence 

 subvencioniranje dnevov dejavnosti – 94 učencev 

 subvencioniranje nagradne ekskurzije     - 1 učenec 

 nagrada za tutorje – 11 učencev 

 subvencioniranje zaključne ekskurzije in zaključne prireditve 9. razreda 
 

SKUPAJ:                    cca.   223  učencev 

 

 

 



ŠOLSKO LETO 2014/2015 

V šolskem letu 2014/2015 sta bili dve redni seji Upravnega odbora Šolskega sklada. Upravni odbor 

je o svojem delu poročal Svetu staršev in Svetu šole. 

 

V tem šolskem letu so bile izvedene naslednje zbiralne akcije Šolskega sklada: 

 zbiralne akcije starega papirja, 

 dve dobrodelni prireditvi (Zvezda mi je povedala, dobrodelni koncert v marcu), 

 dve garažni razprodaji, 

 donacije. 

 

* V tem šolskem letu smo pričeli voditi finančno stanje Razrednega šolskega sklada in Šolskega 

sklada povsem ločeno, zaradi boljše preglednosti in transparentnosti. 

** Poleg tega smo v tem šolskem letu nekaj zbiralnih akcij in donacij zbirali v namen nakupa in 

montaže dvigala na šoli. V ta namen nam je uspelo zbrati 4.012 €. 

Zbrana sredstva smo razdelili med: 

 subvencioniranje ŠVN     - 18 učencev 

 subvencioniranje tabora   - 20 učencev 

 subvencioniranje tabora nadarjenim učencem    - 3 učence 

 subvencioniranje dejavnosti na taboru – 29 učencev 

 subvencioniranje vožnje z ladjico v ŠVN   - 39 učencev 

 pokritje dolga do šole – 1 učenca 

 subvencioniranje dnevov dejavnosti – 7 učencev 

 subvencioniranje nagradne ekskurzije     - 1 učenec 

 nagrada za tutorje    - 21 učencev 

 nagrade za nadarjene učence   - 11 učencev 

 subvencioniranje zaključne ekskurzije in zaključne prireditve 9. razreda 
 

SKUPAJ:                    cca.   190  učencev 

 

 

ŠOLSKO LETO 2015/2016 

V šolskem letu 2015/2016 smo imeli do sedaj eno korespondenčno sejo Upravnega odbora 

Šolskega sklada.  

 

V tem šolskem letu so bile nekatere aktivnosti Šolskega sklada že izvedene, nekaj pa jih še bo do 

konca tega šolskega leta: 

 zbiralne akcije starega papirja, 

 dobrodelna prireditev, 

 donacije, 

 praznični sejem. 

 



Zbrana sredstva smo do sedaj razdelili med: 

 subvencioniranje dejavnosti na taboru – 40 učencev 

 subvencioniranje tabora    - 9 učencev 
 

SKUPAJ:                    cca.   49  učencev 

 

  



FINANČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA PO LETIH 

 

koledarsko 
LETO 

ZAČETNO STANJE 
na  1. 1. 

PRIHODKI ODHODKI 
KONČNO STANJE 

na 31. 12. 

2010 2.210,77 € 3.227,12 € 3.227,12 € 0,00 € 

2011 0, 00 € 6.751,49 € / 6.751,49 € 

2012 6.751,49 € 673 € 2.547,41 € 4.877,08 € 

2013 4.877,08 € 5.223,45 € 2.906,13 € 7.194,40 € 

2014 7.194,40 € 2.033,89 €  3.105,53 € 6.122,86 € 

2015* 6.122,86 € 9.390,89 € 6.593,05 € 8.920,70 € 

2016 8.920,70 € / / / 

SKUPAJ 27.299,84 € 18.379,24 €  

 
* V letu 2015 smo zbrali finance za nakup in montažo dvigala na šoli v višini 4.012 €. 

 

 

POROČILO DEJAVNOSTIH ŠOLSKEGA SKLADA PO LETIH 

 

koledarsko LETO 
ŠT. SEJ UPRAVNEGA 

ODBORA 
*ŠT. UČENCEV, 

ki so bili deležni pomoči 
POROČANJE O 

delovanju ŠS/leto 

2008/2009 2 
0  

(prva delitev sredstev je bila 
septembra 2009) 

2 (SŠ, SS) 

2009/2011 2 448 2 (SŠ, SS) 

2011/2012 1 52 2 (SŠ, SS) 

2012/2013 5 112 2 (SŠ, SS) 

2013/2014 2 223 2 (SŠ, SS) 

2014/2015 2 190 2 (SŠ, SS) 

2015/2016 1 49 / 

SKUPAJ 15 1.074 14 

 
*V ta stolpec niso vključeni učenci, ki so koristili Razredni šolski sklad, ker je bil le-ta do vključno leta 2013 na skupnem 
računu Šolskega sklada.  
 

      
 
     
                Vesna Pačnik, 

predsednica Šolskega sklada 


