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V šolskem letu 2022/2023 šolski sklad načrtuje naslednje aktivnosti za zbiranje finančnih sredstev 
po enotah zavoda: 
 
MŠ Preddvor: 
 

● na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje sredstev, 
● zbiranje starega papirja: dvakrat v šolskem letu, 
● izvedba Božično-novoletne tržnice: 

- priprava in izdelava izdelkov za Božično-novoletno tržnico po razredih, 
- predstavniki staršev v Svetu staršev se povežejo z razredniki z namenom skupne 

priprave Božično-novoletne tržnice, 
- organiziranje delavnic za starše, na katerih se bodo izdelovali izdelki za Božično-

novoletne tržnico, 
● različni namenski projekti po razredih, 
● šolski ples 
● dobrodelna prireditev – pevski zbor, ga. Kralj.  

 
PŠ Kokra: 
 

● na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje sredstev, 
● zbiranje starega papirja: dvakrat v šolskem letu, 
● izvedba Božično-novoletne tržnice: 

- priprava in izdelava izdelkov za Božično-novoletno tržnico po razredih, 
- predstavniki staršev v Svetu staršev se povežejo z razredniki z namenom skupne 

priprave Božično-novoletne tržnice, 
- organiziranje delavnic za starše, na katerih se bodo izdelovali izdelki za Božično-

novoletne tržnico, 
● različni namenski projekti. 

 
PŠ Jezersko: 
 

● na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje sredstev, 
● zbiranje starega papirja: dvakrat v šolskem letu, 
● izvedba Božično-novoletne tržnice: 

- priprava in izdelava izdelkov za Božično-novoletno tržnico po razredih, 
- predstavniki staršev v Svetu staršev se povežejo z razredniki z namenom skupne 

priprave Božično-novoletne tržnice, 
- organiziranje delavnic za starše, na katerih se bodo izdelovali izdelki za Božično-

novoletne tržnico, 
● sodelovanje na Ovčarskem balu Jezersko (prodaja izdelkov na stojnicah), 
● ponudba  izdelkov v sodelovanju s TIC (Turistično-informacijskim centrom) Jezersko. 
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 Vrtci: 
 

● zbiranje starega papirja: dvakrat v šolskem letu (vrtec Storžek skupaj s MŠ Preddvor), vrtec 
Čriček Bela zbira star papir posebej, 

● tržnica za starše s prodajo izdelkov (vsi vrtci),  

Čriček: 

● na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje sredstev, 
● 2 akciji zbiranja starega papirja 
● Novoletna tržnica 
● namensko zbiranje denarja s prošnjami (skupaj s šolo) pred novim letom. 

Palček: 

● na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje sredstev, 
● zbiralna akcija papirja 
● Novoletna tržnica 
● namensko zbiranje denarja s prošnjami (skupaj s šolo) pred novim letom. 

Storžek: 

● na 1. roditeljskem sestanku se razdelijo in zberejo pristopne izjave za zbiranje sredstev, 
● 2 akciji zbiranja starega papirja 
● Novoletna tržnica 
● Storžkov ringaraja 
● namensko zbiranje denarja s prošnjami (skupaj s šolo) pred novim letom. 
 

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je OŠ uvrstila na seznam upravičencev za donacije 
v letu 2022, s tem je omogočila da fizične osebe lahko namenijo del svoje dohodnine za našo šolo. 
Šolski sklad bo v sodelovanju z šolo povabila starše da namenijo del svoje dohodnine šolskemu 
skladu. 
 
Podjetjem v Občini Preddvor in Občini Jezersko bomo pred novim letom poslali prošnje za donacijo 
sredstev za izbrane projekte po posameznih enotah zavoda.  
 
Tudi letos bodo učenci 9. razreda lahko namensko zbirali sredstva z različnimi dejavnostmi na šoli: 
zbiranje starega papirja, zbiranje prostovoljnih prispevkov za izdelke na Božično-novoletni tržnici, 
zbiranje prispevkov s srečelovom ... Zbrana sredstva bodo namenjena kritju stroškov zaključne 
ekskurzije. Če se ekskurzija zaradi izrednih okoliščin ne bo mogla izvesti, bo zbran denar namenjen 
kritju ostalih stroškov ob zaključku devetošolcev (zaključno srečanje devetošolcev, stroški 
snemanja valete ...). 
 
Načrt zbiranja sredstev se lahko med letom spremeni. Odvisno je tudi od prijavljenih projektov. 
 
Šolski sklad denar  zbira na več načinov:  

- z denarnimi prispevki staršev (pristopne izjave), 
- s sredstvi zbranimi z namenitvijo dela dohodnine fizičnih oseb 
- z zbiranjem starega papirja,  
- s sredstvi, zbranimi na prireditvah in 
- z donacijami. 
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Zbrana sredstva se porabijo na podlagi prispelih prošenj; in sicer za:  

- pomoč socialno šibkim družinam,  
- kotizacije za šolska športna tekmovanja, 
- stroške avtobusnega prevoze učencev in otrok na različne dejavnosti oz. lokacije,  
- prevoz vseh učencev MŠ, PŠ Kokre in PŠ Jezersko v kino 
- zobno preventivo dodatna ščetka in pasta 
- posamezne prijavljene projekte in prošnje. 

 

Okvirni finančni načrt (po do sedaj zbranih podatkih): 
 
Planirani prihodki: 

- zbiranje starega papirja po vseh enotah: 3.000,00 evrov 
- Božično-novoletna tržnica:  3.000,00 evrov 
- donacije pravnih oseb: 2.000 evrov 
- donacije fizičnih oseb (staršev) s pristopnimi izjavami in iz dela dohodnine:  2.100,00 evrov 
- sredstva zbrana na prireditvah: 1.000,00 evrov 
- prostovoljni prispevki na šolskem plesu: 200,00 evrov 

 

Skupaj prihodkov:  11.300,00 evrov 
 

Planirani odhodki: 

- subvencioniranje šol v naravi učencem, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim 
položajem: 4.000,00 evrov 

- kotizacije za šolska športna tekmovanja: 800,00 evrov 
- prispevek za material za Božično-novoletno tržnico: 500,00 evrov 
- razdelitev sredstev na podlagi prispelih prošenj 4.000,00 evrov 

 

Skupaj odhodkov: 9.000,00 evrov 
 
 
Zbiranje in poraba sredstev Šolskega sklada je v skladu z Letnim delovnim načrtom šole in vrtca 
ter se izvaja v sodelovanju z vodstvom šole in vrtca. Člani UO Šolskega sklada se zavedamo 
odgovornosti svojega dela ter si bomo prizadevali za pozitivno sodelovanje in transparentnost pri 
delu Šolskega sklada. Delali bomo v korist otrok oz. učencev ter v skladu z vizijo in razvojnim 
načrtom šole in vrtca.  
 

 
 
Preddvor, 18. 10. 2022              Srđan Stojanović 

Predsednik UO Šolskega sklada 
OŠ Matije Valjavca Preddvor 


