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POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA ZA OBDOBJE OD 1. 7. 2019 DO 3. 12. 2020 
 
 
Upravni odbor (UO) šolskega sklada Osnovne šole Velika Nedelja sestavljajo štirje 
predstavniki zavoda: Alenka Korpar – predsednica, Irena Bezjak, Angela Meško, Andreja 
Žnidarič ter trije predstavniki staršev: Željko Krabonja (namestnik predsednice), Helena 
Dominko in Borut Krabonja. 
Upravni odbor se je sestal na dveh uradnih sestankih (december, februar). 
 
 
 
DEJAVNOSTI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA 
 
V obdobju od 3. 12. 2019 do 3. 12. 2020 smo izvedli naslednje aktivnosti:  
 
Zbiranje odpadnega papirja 
S pomočjo učencev in staršev je potekala akcija zbiranje odpadnega papirja pri Veliki 
Nedelji in na podružnici v Podgorcih. Za odpadni papir smo zbrali 938,40 €.  
 
Sodelovanje v dobrodelni akciji OZ RK Ormož Drobtinica 
Sodelovali smo v dobrodelni akciji OZ RK Ormož Drobtinica. Zbrali smo 264,19 €.  
 
Sodelovanje na bazarju na Severolandiji 
Decembra je bil v okviru prireditev Severolandije organiziran bazar, na katerem so naši 
učenci skupaj z mentorji ponudili staršem in obiskovalcem svoje izdelke, ki so jih ustvarjali 
v okviru tehniškega dneva in pri pouku. Na bazarju smo ponudili tudi palačinke. S 
prostovoljnimi prispevki smo zbrali 376,36 €.  
 
Dobrodelna akcija Kmetije Miroslava Cvetka 
Kmetija Miroslava Cvetka iz Trgovišča je prostovoljne prispevke, ki so jih zbrali na 
dobordelni dražbi slik  v višini 4250 €, namenila za šolski sklad.  
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Donacija podjetja Amarmeri d.o.o. 
Podjetje Amarmeri d.o.o. je zaslužek od prodaje sladoleda (7. 9. 2020) zaradi neurja, v 
katerem je šola ostala brez strehe, v višini 1045 €, namenilo v šolski sklad.  
 
Zbiranje donacij 
Poleg tega smo pridobili tudi 468,15 € donacij podjetij v okviru praznovanja 200-letnice 
šolstva v Podgorcih in 360,00 € donacije podjetja Kopija – nova d.o.o..  
 
 
 

FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 3. 12. 2019 DO 3. 12. 2020 
 
Šolski sklad Osnovne šole Velika Nedelja 
 
Vrsta sredstev V dobro V breme 

PRIHODKI € €  

Donacija podjetja Kopija – nova d.o.o. 360,00  
Zbiranje odpadnega papirja 18/19 197,40  

Zbiranje odpadnega papirja 19/20 741,00  
Dobrodelna akcija OZ RK Ormož Drobtinica 264,19  

Prostovoljni prispevki – Severolandija 2019 376,36  

Donacija podjetij v okviru praznovanja 200-letnice šolstva v 
Podgorcih 

468,15  

Dobrodelna akcija Kmetije Cvetko za OŠ Velika Nedelja 4400,00  
Donacija podjetja Amarmeri d.o.o. 1045,00  

SKUPAJ PRIHODKI 7852,10  
   

ODHODKI   
Pokritje stroškov prehrane učencema – iz akcije Drobtinica   108,64 

Poštnina – pošiljanje prošenj vsem dobaviteljem za donacijo 
v šolski sklad 

 50,00 

SKUPAJ ODHODKI  158,64 

Stanje sredstev v šolskem skladu na dan 3. 12. 2020 7693,46  

 
Veseli in hvaležni smo, da se je na računu šolskega sklada OŠ Velika Nedelja kljub 
izrednim razmeram zaradi epidemije korona virusa zbralo toliko denarnih sredstev.  
 
Zaradi nastalih razmer veliko šolskih aktivnosti (ekskurzije, izleti, šola v naravi, nabava 
kock in povabilo znanega slovenskega pevca) ob koncu preteklega šolskega leta in ob 
začetku novega ni bilo realiziranih. Poraba sredstev je zato na teh področjih manjša. 
Sredstva šolskega sklada bomo koristno porabili v tekočem šolskem letu. 



KONTAKTNE INFORMACIJE 
 
ZA OTROKE 
Šolski sklad je ustanovljen in namenjen vam. Sredstva, ki jih sklad dobi, so namenjena 
nakupu opreme za zanimivejši in modernejši pouk, financiranju obšolskih dejavnosti, kot 
so krožki, izleti in podobno. 
Šolski sklad se prilagaja tudi vašim željam in potrebam. Zato nam brez zadržkov lahko tudi 
sami sporočite, katero opremo pogrešate pri pouku, katere krožke si želite, pa za njih ni 
ustreznih sredstev in katere skupne dejavnosti naj šolski sklad sofinancira. Vsako vašo 
pobudo bomo preučili in vam sporočili kakšne so možnosti. 
Dostopni smo po el. pošti: o-vn.mb@guest.arnes.si, svoje želje pa lahko sporočite tudi 
razredniku, ki bo vaše sporočilo prenesla do nas. 
 
ZA STARŠE 
Šolski sklad vodimo z namenom, da lahko našim otrokom omogočimo kar se da kvalitetno 
in prijetno bivanje v vrtcu, moderen pouk v šoli ter zanimive obšolske dejavnosti, ki 
popestrijo njihov prosti čas. Sredstva, ki so nam na voljo, skušamo čim bolj gospodarno 
porabiti za različne dejavnosti in ustreči čim več interesom in potrebam naših otrok. V 
kolikor imate glede našega dela kakšno vprašanje, pobudo ali kritiko, nas prosim 
kontaktirajte in vzeli si bomo čas za vaše sporočilo. 
Dostopni smo na telefonu 02 713 62 00, po el. pošti o-vn.mb@guest.arnes.si ali osebno. 
 
V kolikor ste v socialni stiski in ne zmorete plačati kakšne od šolskih ali vrtčevskih  
dejavnosti (npr. izleta) ali potrebujete pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, nas lahko 
zaprosite za pomoč. Več informacij o tem dobite pri svetovalni delavki Teji Vernik Trofenik, 
na telefonski številki 02 713 62 30. 
 
Veseli bomo tudi vsake vaše podpore šolskemu skladu. Prispevate lahko z nakazilom na 
TRR šolskega sklada št. SI56-0128-7603-0673-997, sklic SI 00 2929000 in namen: »ZA 
ŠOLSKI SKLAD«.  
 
Prispevate lahko tudi drugače in sicer na način, ki vas ne stane praktično nič, tako da 
aktivno sodelujete v akcijah zbiranja odpadnega papirja, ali pa da odpadni papir vašega 
gospodinjstva kadarkoli pripeljete v keson pred šolo. 
 
ZA DONATORJE 
Samo z vašo pomočjo lahko zagotavljamo financiranje vseh tistih dejavnosti, kjer javna 
sredstva niso zagotovljena. Samo z vašo pomočjo lahko omogočimo socialno ogroženim 
otrokom udeležbo na ekskurzijah z njihovimi sošolci, subvencioniramo udeležbo šol v 
naravi in omogočamo delovanje šolskih krožkov, ki prispevajo h kvalitetnemu preživljanju 
prostega časa mladih. Z vašo pomočjo lahko našim najmlajšim zagotavljamo okolju prijazne 
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igrače, ki spodbujajo njihov zdrav razvoj, nekoliko starejšim pa nujno potrebne učne 
pripomočke.  
Prispevate lahko z nakazilom na TRR OŠ Velika Nedelja z vrtcem na TRR šolskega sklada št. 
SI56-0128-7603-0673-997, sklic  in namen: »ZA ŠOLSKI SKLAD«. 
 
Če ste podjetje ali samostojni podjetnik, lahko donacijo šolskemu skladu uveljavljate kot 
davčno olajšavo in si tako znižate svojo davčno obveznost. Donacija šolskemu skladu se 
namreč šteje kot donacija za vzgojno-izobraževalne namene po 59. členu Zakona o 
dohodku pravnih oseb oz. po 66. členu Zakona o dohodnini, za vse davčne zavezance, ki 
svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih stroškov. 
Po prejeti donaciji vam bomo poslali posebno izjavo o izpolnjevanju pogojev za 
uveljavljanje davčne olajšave. V kolikor bi to želeli, lahko sklenemo tudi posebno 
donatorsko pogodbo. 
V kolikor bi imeli kakršna koli dodatna vprašanja glede delovanja sklada, glede doniranja 
ali sklenitve donatorske pogodbe, smo vam na voljo na telefonski številki 02 713 62 00 ali 
po el. pošti o-vn.mb@guest.arnes.si. 
 
 
Velika Nedelja, 3. 12. 2020 

            Predsednica UO Šolskega sklada 
        Alenka Korpar, prof. 
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