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POROČILO
O DELU ŠOLSKEGA SKLADA VIZ OŠ ROGATEC

ZA LETO 2020/2021

UO Šolskega sklada so tudi v tem šolskem letu sestavljali predstavniki šole Stane Bobek,

Samanta Žibert in Kornelija Jagodič, ter predstavniki staršev Fredi Ferčec, Aleksandra

Jutriša, Nataša Kitak in Anja Žerjav, namestnica predsednice. Člani odbora Šolskega sklada

VIZ OŠ Rogatec so se v šolskem letu 2020/21 sestali trikrat, zasedali pa so ponovno

predvsem 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.

Začetno stanje na računu Šolskega sklada je lani septembra znašalo 4687,61 €. 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 Šolskega sklada. Posebna zahvala gre na tem mestu

tudi družini Vrtnik. Na tehniškem dnevu, ki je vsakoletno namenjen izdelovanju izdelkov za

prodajo na dobrodelni tržnici, so bili učenci tudi letos dejavni, vendar tržnica zaradi

poslabšanja razmer ni bila izvedena, je pa 8.3. potekala prodaja izdelkov za promocijo

projekta prenove prostorov šolske knjižnice. Izdelke sta prodajali sestri Peer, ki sta zaslužni

tudi za arhitekturno podobo novih prostorov. Zaradi epidemije korona virusa tradicionalni

dobrodelni koncert Šolskega sklada tudi letos ni bil izveden.
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PRIHODKI
ZNESEK €

Prispevki donatorjev podjetnikov (Telekom,

Jager, Biroservis Aleš Žolnir. Total Mont,

Pišek Vitli Krpan, Lancom, Kovinostrugarstvo

Korez, Narent, MK trgovina Mons Claudius,

KIMI, MOS servis, Blažun, CDP inženiring,

Napi, MN transport, PGD Donačka, Justin,

Logos

3445

Prispevki ostalih donatorjev 442,20

3887, 20

Septembra je bil naknadno izveden program CŠOD za petošolce v Izoli, ki je bil preteklo

šolsko leto delno sofinanciran iz Šolskega sklada. Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer

se ostale dejavnosti v okviru CŠOD letos niso izvajale. Za družino v socialni stiski se je iz

sklada namenilo 500 €; denarno pomoč pa bodo uveljavljali po potrebi in sicer za kritje

stroškov oziroma sofinanciranje šole v naravi, nakup osnovnih sredstev in podobno. Največji

odhodek sredstev iz Šolskega sklada pa je bil to šolsko leto namenjen sofinanciranju

prenove prostorov šolske knjižnice; za ta namen je bilo iz sklada namenjenih 2687 € po

sklepu ter 3595 € donacij.

ODHODKI
NAMEN ZNESEK €

Pomoč socialno šibki družini 51,39

Sofinanciranje prenove prostorov šolske

knjižnice

6282,00

6333,39
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ZAKLJUČNA UGOTOVITEV:
Začetno stanje (september 2020): 4687,61 €

Prihodki:  3887, 20 €

Odhodki: 6333,39 €

STANJE NA RAČUNU (24.8.2021) : 2241,42  €

Predsednica UO Šolskega sklada:

Kornelija Jagodič, prof.
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