
INFORMATIVNO POROČILO O DELU IN POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 

v šolskem letu 2019/2020 (za poročanje na svetu staršev septembra 2020) 

 

http://www.osrj.si/ 

https://solskiskladosrihardajakopica.wordpress.com/ 
 

 

I. AKTIVNOSTI 

 

Nadaljevali smo z aktivnostmi, ki so se uveljavile že v preteklem šolskem letu: 

 

1. praznični sejem - Po odštetih stroških je Šolskemu skladu ostalo 4.390 €; 

 

2. pridobivanje donacij iz dohodnine - Septembra 2020 prejeli prvi del iz dohodnine 2019 v višini 

3.719,47 € in preostanek dohodnine 2018 v višini 92,11 €, torej skupni priliv v višini 3.811,68 €; 

 

3. pridobivanje podpornikov Fundacije za učence OŠ Riharda Jakopiča v višini 1.070 €; 

(Donatorji: Sofina (M-hotel) = 1.000 €; Zabavna robotika (g. Milek) = 30 €; ŠD Novinar = 40 eur) 

 

4. razdeljevanje koledarjev, ki jih ustvarijo učenci s pomočjo učiteljev (strošek tiska poravnala 

Fundacija za učence OŠ Riharda Jakopiča). 

 

 

II. PORABA SREDSTEV (ZA NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI in ENKRATNE SOCIALNO 

POMOČ) 

 

Sredstva Šolskega sklada, ki so se porabila za šol. leto 2018/19: 

 

1. na socialnem področju odobrili porabo v višini cca. 1.190 € (od tega cca. 1.344,30 € za tabore/šole 

v naravi, medtem ko je bilo 54,80 € odobreno za prehrano in šolske pripomočke za socialno šibke 

učence kot enkratna socialna pomoč, a hkrati iz tega področja v SŠ vrnjeno tudi 209 k€); 

 

2. za obogatitvene dejavnosti odobrili porabo v višini cca. 4.862 €. 

 

 

III. SKUPAJ ZBRANA IN PORABLJENA SREDSTVA po šolskih letih: 

 

Šolsko leto Zbrana sredstva Porabljena sredstva 

2013/14 3.904 € 3.788 € 

2014/15 6.895 € 3.259 € 

2015/16 6.151 € 5.071 € 

2016/17 8.019 € 6.671 € 

2017/18 8.721 € 5.947 € 

2018/19 9.261 € 11.141 € 

2019/20 9.271 €1 6.052 € 

Skupaj 52.222 € 41.929 € 

 

Stanje sredstev na računu Fundacije za učence OŠ Riharda Jakopiča je 9.849,95 € na 29.09.2019 

Stanje sredstev na kontu Šolskega sklada je 256,49 € na 29.09.2019. 

 

V Ljubljani, 29.09.2020    Predsednica UO Šolskega sklada 

       Marija Vukman 

       
 

                                                 
1 Pričakujemo še eno manjše nakazilo od dohodnine 2019 v decembru 2020, prav tako ni vključen strošek in prihodek iz koledarje. 


