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POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA OŠ KRIŽE 

ZA LETO 2020/2021 

 

UO Šolskega sklada OŠ Križe so v preteklem šolskem letu sestavljali predstavniki staršev Daša 

Bečan, Gregor Polanšek in Sašo Stanojev, predstavniki šole Simona Bertoncelj, Anamarija Cvek, 

Tatjana Vilar in Betka Potočnik. 

Gospoda Saša Stanojeva bo v šolskem letu 2021/22 zamenjala gospa Nataša Sanja Kikelj. 

Člani odbora Šolskega sklada OŠ Križe smo se v šolskem letu 2020/21 sestali dvakrat, in sicer 

prvič v šoli, drugič pa korespondenčno. Na uvodnem sestanku, ki je zaradi nekoliko ugodnejših 

epidemioloških razmer potekal na šoli, je bilo predstavljeno poročilo delovanja za preteklo šolsko 

leto ter letni delovni načrt za tekoče šolsko leto. 

Začetno stanje na računu Šolskega sklada je lani septembra znašalo 3.366,00 €. Tako kot lani 

so donacije tudi letos predstavljale glavnino prihodkov, zato bi se na tem mestu v imenu Šolskega 

sklada iskreno zahvalila podjetjem ter vsem posameznikom, ki so s svojimi prispevki omogočili 

uspešno delovanje sklada.  

Na tehniškem dnevu, ki je vsakoletno namenjen ustvarjanju izdelkov za prodajo na novoletnem 

sejmu, so bili učenci tudi letos dejavni, a sejma zaradi poslabšanja razmer (zaprtje šol) ni bilo 

mogoče izvesti. 

  



ŠOLSKI SKLAD OŠ KRIŽE 

PRIHODKI 

 ZNESEK € 

Donacija ČEBRON 300,00 

Prispevki staršev 4.019,19 

Papirna akcija jesen 2020 592,08 

Papirna akcija pomlad 2021 1.606,80 

RTV Male sive celice 1.000,00 

Projekt Spirit 341,53 

Donacija Petrol 600,00 

Športna zveza za izvedbo tekmovanj 300,00 

SKUPAJ 8.758,60 

 

ODHODKI 

 ZNESEK € 

Kotizacija za tekmovanja - logika, diabetes 76,60 

Prevozi na tekmovanja  (Male sive celice) 295,65 

Kotizacija – angleščina 30,00 

Kotizacija – biologija, kemija 34,16 

Priznanja – ZPMS Bralna značka 106,17 

Akrilne pregrade v jedilnici  (pogoj Covid) 1.168,76 

Garderobne omarice 2.196,00 

Elektroinštalacije – jedilnica (projektor) 341,53 

Kotizacija - mladi raziskovalci  40,00 

Likovna kolonija 87,60 

Prevoz – MS mladi raziskovalci 229,95 

Nagrade (pice, vstopnine …) 174,20 

Kotizacija DMFA 255,00 

Priznanja Zavod za šolstvo 73,83 

SKUPAJ 5.139,05 



ZAKLJUČNA UGOTOVITEV: 

Začetno stanje (september 2020)  3.665,96 € 

Prihodki:      8.758,60 € 

Odhodki:     5.139,05 € 

STANJE NA RAČUNU (1. 9. 2021) :  6.985,51 € 

 

Julija 2021 smo na šoli začeli s preureditvijo učilnice 27 (angleščina in glasba). Predvidevali smo 

okvirni načrtovani priliv v šolski sklad in bomo v novembru lahko poravnali račun za novo opremo 

(stoli, klopi, omare). 

 

Načrtujemo tudi nakup garderobnih omaric za 5. razrede, če bodo sredstva to dovoljevala. 

 

 

Predsednica UO Šolskega sklada OŠ Križe: 

Betka Potočnik 

 


