
Šolsko leto 2014/2015 
 

Pripravila: Andreja Ninković in Janez Gramc 



 UP Šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki se je 
sestal 1.7.2014 z namenom „obuditve“ 
šolskega sklada. 

 Ravnateljica Andreja Urbanč je predstavila 
Pravila o delovanju in organizaciji šolskega 
sklada in Program dela za prihajajoče šol. 
leto. 

 Izvolitev organov sklada. 

 Prevzem in finančno stanje na 30.6.2014. 

 

 

 



 Kronologija prilivov in odlivov od 2005-2014 

 

 Sprejem Programa dela ŠS za leto 2014/2015 
 Božično-novoletni bazar 

 Akcije starega papirja 

 Donacije/Sponzorska sredstva 

 Sofinanciranje učencem 

 

 

 

 

 



 UO šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki 
sestavljajo trije predstavniki zavoda: Andreja 
Ninković, predsednica, Janja Leskovar, Tanja 
Lekić ter štirje predstavniki staršev: Janez 
Gramc – podpredsednik, Gregor Lovše, Janez 
Lajkovič in Nataša Kovač. 
 

 Delovanje organov UO in sej – javno. 
 

 Prenos sredstev iz šolskega leta 2013/2014 
je bil v višini 29,34€. 



 V obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 je bilo 
skupaj zbranih 2.453,68 €, porabljenih 
153,27 €. 

 Prihodke šolskega sklada smo pridobili iz 
prispevkov staršev (donacije pri bazarju in 
160-letnici), zbiranju odpadnih kartuš, 
dobrodelnega bazarja, 160-letnica šole). 

 

 Finančno poročilo Šolskega Sklada OŠ Cerklje 
ob Krki  



ZA LETO 2014 



 Porabo sredstev šolskega sklada smo izvajali 
v skladu s pravili šolskega sklada in glede na 
finančni plan šolskega sklada za leto 2014. 

 Zbrana sredstva smo porabili za: 
◦ Sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin 2 

učenkam. 

◦ Namenitev sredstev učencev 9. razreda v višini 40% 
zbranih sredstev na dobrodelnem bazarju. 

 

◦ Na dan 31.12.2014 je bilo stanje 2.453,68€. 



 Upravni odbor ŠS OŠ Cerklje ob Krki je sprejel 
predloge, da se ŠS mora bolj predstaviti 
staršev v smislu „promocije in ozaveščanja“ 
ter pridobivanja dodatnih sredstev. 

 

 Sklop predlogov: 
◦ PROSTOVOLJNI PRISPEVKI 

 Bazar, koncerti, prireditve  

 Starševski prispevek 



 Potrebno si je postaviti nove cilje in vsebine 
za realizacijo v novem šolskem letu 
2015/2016. 

 Izvoliti novega predstavnika za UO ŠS. 

 

 


