Šolsko leto 2017/2018 – poročilo predstavljeno na
Svetu staršev, 5. junij 2018
Pripravila: Andreja Ninković, univ. dipl.soc.del. spec.



Leto 2013
Stanje na dan 1.1.2013

7,08 €

Vplačila v sklad v letu 2013 22,26 €
Stanje na dan 31.12.2013

odp.kartuše
29,34 €

Stanje na dan 1.1.2014

29,34 €

Vplačila v sklad v letu 2014

19,82 €
616,63 €
77,70 €
252,95 €
7,42 €
2,22 €
1.600,87 €
2.577,61 €

Skupaj vplačila v letu 2014
Poraba sklada v letu 2014
Skupaj poraba v letu 2014
Stanje na dan 31.12.2014

-

odpadne kartuše
Izkupiček novoletni bazar 2013
Odpadni papir za dekl.Rostohar Nataša
Izkupiček kuh.del.ob 160-letnici šole
odpadne kartuše
odpadne kartuše
polog-bazar 2014

153,27 € nab.šol.potrebšč. - POSAMIČNO
640,34 € za 9.razred šol.l.2014/15
793,61 €
1.813,34 €

Stanje na dan 1.1.2016

3.361,78 €

Vplačila v sklad v letu 2016

80,00 €
842,47 €
100,00 €
18,55 €
80,50 €
133,40 €
96,60 €
379,66 €
2.550,11 €
450,00 €
4.731,29 €

Skupaj vplačila v letu 2016
Poraba sklada v letu 2016

Skupaj poraba v letu 2016
Stanje na dan 31.12.2016

prost.prisp.-Moto klub Škorpijon
pren.sred.za eks.iz pret.obdobja
prost.prisp.-Andas
odpadne kartuše-Bitea
odpadni papir-Vipap
odpadni papir-Vipap
odpadni papir-Vipap
prost.prisp.-učenci,zaposl.
prost.prisp.-bazar
donacije bazar

510,00 € pren.sred.bazarja za 9.razred
- 1.196,60 € prevoz na KD Ljubljana-vsi razredi
420,00 € sofinanciranje ZŠN Rogla-5.r.
54,75 € prevoz v Knjižnico Brežice-2.in 3.r.
95,00 € vzpenjača Ljublj.grad-prostovoljci
122,28 € subv.ZŠN - posamično
370,00 € sofin.avtob.prevoza vrtec-zakl.eks.
141,02 € subv.šol.potr.-posamično
444,16 € subv.šol.potr.-posamično
- 3.353,81 €
4.739,26 €

Sta nje na da n 1.1.2017

4.739,26 €

Vplačila v sklad v letu 2017

161,00
100,00
493,37
108,10
200,00
87,40
8,07
57,25
50,00
200,00
204,70
101,50
20,00
1.791,39

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

odpadni papir
Lions Brežice
prost.prisp.ob materisnkem dnevu
odpadni papir
prost.prispevek za Lariso Kuhar
odpadni papir
odpadne kartuše
prost.prisp.-polog got.
prost.prisp.
prost.prisp.Andas
odpadni papir
prost.prisp.
prost.prisp.

481,80
512,69
90,34
327,36
281,98
247,20
200,00
164,55

€
€
€
€
€
€
€
€

sofinanciranje ZŠN Rogla-5.r.
sof.tem.ted. Črmoš.-vrtec,1.in 2.razred
sof.prostovoljci-Ljubljana
sofinan.ŠN 3.in 4.r.Črmošnjice
sofinan.vikend za nadarj.Piran
sofinan.ekskurzija Munchen
pren.ŠK Triglav Krško-za Lariso Kuhar
sofinan.zaklj.eksk.9.razred

102,40
41,99
41,99
41,99
361,35
- 2.895,64

€
€
€
€
€
€

Skupaj vplačila v letu 2017
Poraba sklada v letu 2017

Skupaj poraba v letu 2017
Sta nje na da n 31.12.2017

-

3.635,01 €

pren.ŠK Tri gl a v Krš ko-s ofi na nci ra nj e l et.voz.
Kuha r La ri s a

šol.potrebšč. - POSAMIČNO
šol.potrebšč. - POSAMIČNO
šol.potrebšč. - POSAMIČNO
predstava gledališča Kolenc

Stanje na dan 1.1.2018

3.635,01 €

Vplačila v sklad v letu 2018

25,00 €
15,00 €
30,00 €
117,30 €
177,20 €
90,00 €
730,00 €
2.180,95 €

Skupaj vplačila v letu 2018
Poraba sklada v letu 2018

fin.pomoči ob dobr.prir.Pomladni maj (sezn.v prilogi)

prost.prisp.-dobrodelna prir.

3.365,45 €
- 1.440,00 € sofin.World Schoolar's Cup
551,74 € sofin.ZŠN-Rogla
82,13 € sofin.prevoza ŠN Kočevje
53,85 € sofin.prevoza vikend za radov.Kočevje

Skupaj poraba v letu 2018 - 2.127,72 €
Stanje na dan 31.5.2018

prost.prisp.Vogrin
prost.prisp.Špiler
prost.prisp.Glogovšek
odpadni papir-Vipap
prost.prisp prir.ob mater.dnevu
KS Cerklje ob Krki

4.872,74 €

ZA LETO 2017





Porabo sredstev šolskega sklada smo izvajali v
skladu s pravili šolskega sklada in glede na letni
delovni načrt dela šolskega sklada za leto
2017/2018.

V okviru načrtovanja prihodkov smo sprejeli
sklep, da se pridobivajo sredstva na enak način
kot do sedaj in na predlog UO ŠS in potrditev
predloga Sveta staršev – iz prispevkov staršev, iz
prispevkov občanov, donacij, zapuščin, zbiranja
denarja in dobrodelnih prireditev, akcij zbiranja
starega papirja in podobnega.

ODLIVI
Porabo sredstev šolskega sklada smo izvajali v skladu s pravili
šolskega sklada in glede na finančni plan šolskega sklada za
leto 2017. Iz sredstev smo v šolskem letu 2016/2017 in
2017/2018 pomagali:













1. sofinanciranje tematskega tedna(vrtec, 1., 2. razred),
2. sofinanciranje zimske šole v naravi (5.razred)
3. sofinanciranje nagradnega izleta Prostovoljci (7. -9 .r.)
4. sofinanciranje šole v naravi 3. in 4. razred Črmošnjice
5. sofinanciranje vikenda za nadarjene Piran (19 učencev)
6. sofinanciranje ekskurzije Munchen
7. sofinanciranje učenke Larise Kuhar
8. sofinanciranje zaključne ekskurzije 9.r.
9. sofinanciranje za šolske potrebščine (3 učenci)
10.sofinanciranje gledališke predstave Kolenc

 ZNESEK: 2.895,64€

PRILIVI

Pridobivanje sredstev šolskega sklada smo
načrtovali v skladu s pravili šolskega sklada glede
na letni delovni načrt dela šolskega sklada za leto
2017.
Pridobili smo:
 DONACIJE – fizične in pravne osebe;
 SPONZORJI – S.P. ALI D.O.O.
 AKCIJE PAPIRJA, KARTUŠ
 PRISPEVKI STARŠEV – 1€
 DOBRODELNA
PRIREDITEV – KONCERT
nadstandardne dejavnosti
◦ ZNESEK: 1.791,39

za

Planirani prilivi iz novih drugih akcij sklada (dodatni sponzorji, zlati
sponzor, srebrni sponzor, bronasti sponzor – za zbiranje denarnih
sredstev in oglaševanje sponzorja na prireditvah in spletnih straneh 1 leto,
druge akcije pri zbiranju klasičnih prilivov) – 500 EUR.



Pravne osebe
◦ Podjetja



NAČRTOVANO

REALIZIRANO

500€

1020€

Fizične osebe
◦ Prispevki staršev in ostalih
NAČRTOVANO

REALIZIRANO

270 €

567,01



Planirani prilivi iz sredstev odpadnega
papirja– 500 EUR.
NAČRTOVANO

REALIZIRANO

500€

322€

Spoštovani starši in učenci!

V Tednu otroka smo začeli z akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov za Šolski sklad naše šole. Svet staršev in svet zavoda je potrdil predlog
članov šolskega sklada, da v šolskem letu 2017/2018 začnemo z zbiranjem prostovoljnih prispevkov staršev v šoli in v vrtcu.
Prostovoljni prispevki šole:

1.a: 14 €

1.b: 21,12€

2.a: 25,40€

2.b: 15€

3.r.: 21,85€

4.a.: 12€

4.b.: 4€

5.a.: 10€

5.b.: 9,74€

6.a: 14€

6.b.: 6 €

7.r.: 5€

8.a.: 12,20€

8.b.: 16€

9.r.: 13 €
SKUPAJ: 196,11€
Prostovoljni prispevki vrtca:

VODOMCI: 16€

SOVICE: 31,40€

ČAPLJEI: 24 €

RAČKE+ŽOLNE: 58 €
SKUPAJ: 129,04 €

Prva akcija "Šolski sklad ni zaman" je bila uspešna, saj
smo zbrali 260,44€ + dodatni prispevki 325,51 €.



Planirani prilivi iz dobrodelne glasbene
prireditve prostovoljcev– 1000 EUR.
NAČRTOVANO

REALIZIRANO

1000 €

177,20€
2.180,95 (prost.prispevki)
2,358,15 €

STROŠKI DOBRODELNE
PRIREDITVE
_________ €





V veliki meri so starši OŠ Cerklje prisluhnili
zadanim ciljem ter prispevali k rasti prilivov
oz. prihodkov.
Poslovanje Šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki
je pozitivno.

Vse nadstandardne dejavnosti v višini 15%
avtobusnega prevoza.
Poraba sklada v letu 2018 - 1.440,00 € sofin.World Schoolar's Cup
- 551,74 € sofin.ZŠN-Rogla
82,13 € sofin.prevoza ŠN Kočevje
53,85 € sofin.prevoza vikend za radov.Kočevje

30.4.2018
30.4.2018
31.5.2018
31.5.2018

- Končni izleti, izleti na ogled prireditev iz domačega kraja in
ostale nadstandardne stvari vrtca in šole.

NAČRTOVANO: 2.127,72 + 700€ = 3.000 €
Stanje na dan 31.5.2018

4.872,74 €

Nov izbor predstavnika staršev v ŠOLSKI SKLAD.
Septembra se konstituira novo članstvo Šolskega sklada.
Stari predstavniki:
Franc Škaler – 1./2. in 3. triada - podpredsednik
Marjan Drečnik – 1. in 2. triada
Sergeja Bizjak – 3. triada
Estera Gramc Žičkar – vrtec
Tanja Lekić
Janja Leskovar
Andreja Ninković - predsednica

Upravni odbor ŠS OŠ Cerklje ob Krki je sprejel in objavil
naslednje dokumente:




LETNI DELOVNI NAČRT DELA ŠOLSKEGA SKLADA ZA
ŠOL. LETO 2018/2019 (objava september)
POROČILO DELOVANJA ŠOLSKEGA SKLADA ZA
ŠOL:LETO 2017/2018 (objava julij)
FINANČNO POROČILO ŠS 2017 (objava februar SVET
ZAVODA)

Predlogi – načrtovani:
 IZVOLITEV NOVIH ČLANOV ZA MANDATNO OBDOBJE
2018-2020 (september).

V mesecu juniju bodo potekale zahvale vsem DONATORJEM, SPONZORJEM,
STARŠEM učencev Andraža Jurečiča in Gabrijela Račiča, Hane Haler, Blažke
Kodrič (predstavnikov Šolske skupnosti 2017-2018):
 AFP DOBOVA
 BAZNIK MIHAEL s.p.
 GLM LOVŠE IN LOVŠE GRAFIKA
 KMETIJA MLADKOVIČ
 ANDAS
 BIOTERA d.o.o.
 SONJA BOYD
 IVAN DRUŠKOVIČ
 K NARAVI; PRIDELAVA; TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o.
 SL-INŽENIRING


Vsi sponzorji za SREČELOV – starši, znanci, prijatelji, podjetja, s.p.

