
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radeče, 31. 12. 2022 

POROČILO  

ŠOLSKEGA SKLADA  

ZA LETO 2022 



 
 

JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE  
Upravni odbor Šolskega sklada  
 
 
Datum: 31. 12. 2022 
 
 
Ga. ravnateljica Jana Wetz  
SVET STARŠEV  
SVET ZAVODA  
 
 
 
 
ZADEVA: Poročilo o delu Šolskega sklada v letu 2022  
 
 
 
Spoštovani,  
v prilogi vam posredujemo Poročilo o delu Šolskega sklada v letu 2022.  
 
 
 
 
 
 
Lep pozdrav, 
  
Mojca Dragar  
Predsednica UO ŠS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Upravni odbor Šolskega sklada JZ OŠ Marjana Nemca Radeče je na 1. dopisni seji, dne, 25. 
1. 2023, sprejel  
 
POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2022  
UO ŠS se je v obdobju, od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, sestal na treh sejah in na enajstih 
korespondenčnih sejah.  
 
AKTIVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE V OKVIRU DELOVANJA UO ŠS  
 
1. POMLADNI BAZAR, 12. 4. 2022 v jedilnici šole in na šolskem igrišču 
Skupaj s predstavniki Sveta staršev, učenci in učitelji smo prodajali izdelke naših 
osnovnošolcev. Vstopnina na bazar je bil paket starega papirja na osebo. Zbrali smo 
1.942,91 € EUR. Vsem staršem in ostalim obiskovalcem, ki so se odzvali našemu povabilu 
na Pomladni bazar, se najlepše zahvaljujem. Posebna zahvala gre učencem, učiteljem in 
predstavnikom Sveta staršev, ki so z veseljem sodelovali in pripomogli k odlično 
izpeljanem dogodku.  
 
2. JESENSKI BAZAR, 20. 10. 2022 na šolskem igrišču   
Uspešno je bila izpeljana prodaja različnih izdelkov: voščilnic, okraskov, namiznih 
dekoracij, kozmetičnih izdelkov, peka kostanja, kulinaričnih izdelkov, ki so jih izdelali 
učenci in zaposleni naše šole (prodani izdelki na jesenskem bazarju, prostovoljni prispevki, 
in izkupiček od prodaje v skupni višini 1.351,42 EUR).  
Iskrena zahvala staršem in vsem ostalim donatorjem za njihove prispevke ter učiteljem, 
učencem in ostalim sodelujočim za uspešno izpeljan projekt prodaje različnih izdelkov.  
 
3. PRAZNIČNA STOJNICA OB PRIŽIGU LUČK, 1. 12. 2022 na ploščadi pred Mercatorjem 
Uspešno je bila izpeljana prodaja novoletnih izdelkov-voščilnic, okraskov, namiznih 
dekoracij in kozmetičnih izdelkov, ki so jih izdelali učenci naše šole (prodani izdelki na 
novoletnem sejmu, prostovoljni prispevki, in izkupiček od prodaje v skupni višini 694,37 
EUR).  
Iskrena zahvala staršem in vsem ostalim donatorjem za njihove prispevke ter učiteljem, 
učencem in ostalim sodelujočim za uspešno izpeljan projekt prodaje novoletnih izdelkov.  
 
 
Spletna stran ŠS se sproti in tekoče ažurira z zapisniki in z raznimi obvestili ŠS s čimer se 
zagotavlja javnost in transparentnost delovanja ŠS.  
 
Realizacija sklepov UO ŠS:  

 Vsi sklepi, ki so bili sprejeti na sejah in korespondenčnih sejah UO ŠS, so bili 
realizirani.  

 1. seja UO ŠS, 17.1.2022, odobritev sredstev za pomoč pri plačilu delavnice za 
devetošolce – Mikrobiologija in biotehnologija. Znesek: 188 €.  
Odobritev sredstev za pomoč pri plačilu materiala-plastike za 3D tiskalnik. Znesek: 
136,47 € 

 1. korespondenčna seja UO ŠS, 21. 2. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri plačilu 
stroškov za nabavo materiala za predstavitev na festivalu v okviru projekta 
Turizmu pomaga lastna glava. Znesek: 128,90 € 



 2. korespondenčna seja UO ŠS, 29. 3. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri plačilu 
najema koče na Magolniku. Znesek: 75 €.  
Odobritev sredstev za pomoč pri plačilu materiala za Pomladni bazar. Znesek: 67,70 € 

 3. korespondenčna seja UO ŠS, 21. 4. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri plačilu 
materiala za Pomladni bazar. Znesek: 202,85 €   
Odobritev sredstev za pomoč pri plačilu stroškov delavnice Mediacija. Znesek: 137,83 € 

 4. korespondenčna seja UO ŠS, 4. 5. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri plačilu 
dejavnosti – obisk Hiše Iluzij. Znesek: 120 € 

 5. korespondenčna seja UO ŠS, 18. 5. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri plačilu 
stroškov ekskurzije na Vrhniko za devetošolce. Znesek: 60 €   
Odobritev sredstev za pomoč pri plačilu prevoznih stroškov za ekskurzijo na otok Krk, 
Hrvaška. Znesek: 480 € 

 6. korespondenčna seja UO ŠS, 26. 5. – 30. 5. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri 
plačilu stroškov ekskurzije za sedmošolce in devetošolce. Znesek: 119,40 € 

 7. korespondenčna seja UO ŠS, 27. 5. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri nakupu 
knjig za šolsko knjižnico. Znesek: 377,35 € 

 8. korespondenčna seja UO ŠS, 21. 6. – 22. 6. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri 
plačilu pogostitve učencev, ki so sodelovali na proslavah. Znesek: 54 € 

 9. korespondenčna seja UO ŠS, 11. 7. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri nakupu 
igral. Znesek: 1.000 € 

 10. korespondenčna seja UO ŠS, 7. – 8. 9. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri plačilu 
dejavnosti v okviru izbirnega predmeta – obisk Prirodoslovnega muzeja. Znesek: 84 € 
Odobritev sredstev za pomoč pri plačilu sredstev za poplačilo stroškov tabora 
mediacije. Znesek: 208 €     
Odobritev sredstev za pomoč pri nabavi knjig za Cankarjevo tekmovanje. Znesek: 
115,79 €  
Odobritev sredstev za pomoč pri nabavi dveh lesenih odrov. Znesek: 110 € 

 11. korespondenčna seja UO ŠS, 14. – 15. 9. 2022, odobritev sredstev za pomoč pri 
plačilu prevoza z vlakom na nagradni izlet v Maribor. Znesek: 60 € 

 3. seja UO ŠS, odobritev sredstev za pomoč pri plačilu materiala za izdelavo izdelkov 
za božično-novoletni sejem in v OPB-ju. Znesek: 200 € 

 
 

Stanje na računu ŠS na dan, 31. 12. 2022, znaša 3.547,44 EUR.  
 
Zbiranje denarja za šolski sklad je poteklo enako kot lani – z donacijami, papirnimi akcijami 

in dobrodelnimi bazarji. Papirne akcije so bile v tem šolskem letu izredno uspešne, ne glede 

na to, da papir zbiramo večkrat letno. Ob tem so se učenci učili pojma solidarnost – da 

nekdo lahko prispeva več, ker to zmore, drugi pa mogoče nič, ker nima sredstev.  Solidarni 

ljudje torej skrbijo drug za drugega. Posebej smo poudarjali pomoč socialno šibkim 

učencem in pozitivno rešili vse prošnje za sofinanciranje šole v naravi ali dnevov dejavnosti. 

Menimo, da je zbiranje denarja na različne načine ustrezno, želimo si čim  

več izjav za namenitev 0,5 % dohodnine, donacij, s papirnimi akcijami  

ekološko osveščamo učence in ravno tako zbiramo sredstva. Opisane oblike zbiranja 

denarja bomo obdržali tudi v naslednjem letu.  

 



In naj končam takole: šolski sklad dobro opravlja svoje poslanstvo, z majhnimi koraki 

uresničujemo glavni namen sklada, to je skrb za čim kvalitetnejši pouk in nadstandardni 

program za vse osnovnošolce. S svojo aktivnostjo šolski sklad nadgrajuje ter omogoča 

marsikatero dejavnost in pripomočke, ki polepšajo in bogatijo življenje otrok v njihovem 

obdobju šolanja in posledično boljšo motivacijo in pogoje dela za tiste, ki so vsak dan z njimi, 

naši cenjeni učitelji in učiteljice ter ostali del strokovnega tima. 

 

Mojca Dragar  
Predsednica UO ŠS  
 

 

 


