
 
POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA 

 
 
Sklad šole deluje v okviru šole. Upravljanje Sklada  vodi upravni odbor (UO), ki ga 
sestavljajo štirje predstavniki staršev (ga. Dragica Požek, ga. Romana Prelovšek G. 
Roman Klarič, ga. Mihaela Vrandečič) in trije predstavniki šole (Klavdija Burnik, Majda 
Purgar in Jožica Senica Zabret). 
 
Upravni odbor je na svoji  seji dne 25. 11. 2004 imenoval  Jožico Senica Zabret  za 
predsednico UO, gospo Romano Prelovšek pa za namestnico predsednice UO za dobo 
dveh let. 

 
Poročilo o realiziranem planu dela in finančno poročilo za šolsko leto 2004/2005: 
 
1. REALIZIRANI SKLEPI 
 

a) Mentorici ustvarjalne delavnice in učiteljice tehnike na tehniškem dnevu smo tudi 
v letošnjem šolskem letu z učenci izdelali novoletne voščilnice za prodajo. 

 
b) Tudi v tem šolskem letu smo v mesecu decembru izdali položnico s prostovoljnimi 

prispevki staršev v višini 2000 SIT.   
 

c) Šolski sklad ima svoj račun,  pravilnik Šolskega sklada in žig.  
 

d) Tudi letos se je  kupovala računalniška oprema. (Načrtovan nakup barvnega 
laserskega  tiskalnika in  ozvočenje namenjeno prireditvam.) 

 
e) V šolskem letu 2004/2005 smo za finančno pomoč ponovno prosili donatorje. 

 
f) Spomladi smo organizirali SPOMLADANSKI KONCERT. Vsa zbrana sredstva so 

bila namenjena nakupu igrač za učence 1.r/9. 
 
g) Organizirali smo akcijo ZBIRANJA STARIH IGRAČ.  

 
 

2. FINANČNO POROČILO 
 
a) Donacije 
       

Donator Znesek 
PIROLIZA d.o.o. 20.000,00 
TISA d.o.o. 10.000,00 
LIBRES d.o.o. 15.000,00 
KS Duplica 37.500,00 
ST-TREND d.o.o. 60.000,00 
Gostilna MLAKAR 20.000,00 
  
 162.500 

 
 

b) Voščilnice – bazar 
 
Izdelanih je bilo okrog 900 voščilnic. Vse voščilnice smo tudi prodali našim zvestim naročnikom.  
S tem smo pridobili 273.500,00 SIT. 
Prodajali smo tudi  izdelkov, ki so jih učenci izdelali na ustvarjalni delavnici.  
Za te izdelke smo iztržili 37.600,00 SIT. 



 
 
c) Prostovoljni prispevki staršev 
   
V šolskem letu 2004/2005 so starši prispevali s prostovoljnimi prispevki 401.000,00 SIT.    
 
 
d) SPOMLADANSKI KONCERT 
  
17. marca 2005 smo imeli dobrodelni SPOMLADANSKI KONCERT. Obiskovalci, v glavnem starši 
prvošolcev, so prispevali  91.780,00 SIT. Ta sredstva so bila porabljena za nakup igrač.    
 
e) Rabljeni računalniki 
 
 
V letošnjem šolskem letu smo prosili tudi za rabljene računalnike in drugo.  
Dobili smo naslednje: 
 

Donator Predmet Uporabnik, skrbnik 
Jožica Senica Zabret  Andrej Kočar 
LEK 4 računalniki JV, kab KNJ,  
LB 5 računalnikov  
   

 
Rabljene računalnike smo  dali v učilnice (JV, knjižnica,  na razredni stopnji in  v učilnice na 
predmetni stopnji, ki jih še niso imeli.  
 
f) Poraba sredstev 
 
Kupili smo:  
 

artikel cena Uporabnik, skrbnik 
Laserski tiskalnik 29.906,00 Kab SLO 
Laserski tiskalnik 29.906,00 Kab ANG 
plačilo računa za  
Emona obala 18.728,00 

Igrače OPB 

plačilo računa za 
Forum 24.711,25 

material 

plačilo računa Atehna-
giljotina 64.920,00 

ustvarjalna delavnica 

plačilo računa za 
Petrič-žig 6.600,00 

Jožica Senica ZABRET  
žig za Šolski sklad 

dvig got.- pl. računa 
06/18592 24.614,00 

spenjalec LETZ 
ustvarjalna delavnica 

pl. računa Hartman-
mešalna miza 112.620,00 

Andrej Kočar 

pl. računa ILIR d.o.o.-
barvni laserski tiskalnik 228.053,76 

Pomočnica ... 

mizarstvo Rožič - 
kovček 15.000,00 

Andrej Kočar 

plačilo računa za 
Mediadom 27.996,00 

Kasetofon za  
Purgar in Burnik 

Šivalni stroj 82.000,00 Nada Nadvešnik 
Igrače za 1. triado   
 665.055,01  

 
 
Skupen saldo na dan 30. 6. 2005 je       4760,71      SIT. 
 
  
Kamnik, 30. 6. 2005 Predsednica Šolskega sklada: 

Jožica Senica Zabret 
                   



 
 
 
 


