
ŠOLSKI SKLAD 

Osnovne šole Rovte 

Rovte 90A, 1373 Rovte 
 

Rovte, 10. 9. 2020 
 

 

 

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA 

v šolskem letu 2019/2020 

 

 
V šol. letu 2019/2020 so bili na člani Upravnega odbora Šolskega sklada: Marija Košir, 

Branka Jereb in Ana Tršar -  predstavnice staršev; Nataša Kristanc (predsednica) Metka 

Bogataj, Petra Jenko Lukan in Brigita Šubic - predstavnice zaposlenih. 

 

Po sklepu UO Šolskega sklada so se staršem jeseni delile položnice za prostovoljno donacijo 

v šolski sklad. 

Ob Dnevu samostojnosti smo s skrinjico za prostovoljne prispevke zbrali 232,39 EUR, 

gledališkega večera zaradi virusa Covid-19 nismo izvedli. 

K donaciji v sklad smo povabili več znanih privatnih podjetij v kraju. Odzvala sta se le dva in 

darovala 100 € in 500 €. S strani staršev so bili donirani zneski v višini od 10 do 120 € in v 

skupni višini 900 €. 

Skupaj smo tako v šol. letu 2019/2020 za šolski sklad zbrali 1.732,39 evrov. 

 

Za pomoč pri plačilu šolskih obveznosti sta se na sklad obrnili dve družini (2 otroka). Obema 

so bile iz sklada poravnane vse obveznosti v šolskem letu. Ena družina je dodatno prosila še 

za pomoč pri plačilu ekskurzije v Prekmurje. Izplačano je bilo za 177,23 EUR pomoči v 

obliki nadomestila plačil šolskih obveznosti. Športnega dne v Čatežu letos ni bilo, zato tudi 

stroškov ni bilo. 

Iz sredstev za nadstandard so se pokrili stroški državnih tekmovanj (4 prevozi) v višini 122,80 

EUR. Porabljeno je bilo tudi namenskih 200 EUR za robotiko in pokriti stroški jamarjev in 

prevoza v jamo ob izvajanju tabora za nadarjene v oktobru 2019. 

 

 

 

 

 

 



Trenutno finančno stanje na kontih Šolskega sklada OŠ Rovte je naslednje: 

 

Kto 291003 – POMOČ UČENCEM 

Stanje  31. 8. 2019 1.333,24 

Prenos v nadstandard / 

Prostovoljni  prispevki   1.500,00 

Izplačila 2019/2020     177,23 

STANJE 31. 8. 2020 2.656,01 

 

 

Kto 291033 – NADSTANDARD 

Stanje  31. 8. 2019 702,86 

Prenos iz konta pomoč učencem / 

Prostovoljni prispevki  232,39 

Nakupi in izplačila – državna tekm., tabor 643,25 

STANJE 31. 8. 2020 292,00 

 

 

Pripravila:        Predsednica UO: 

Branka Petkovšek       Nataša Kristanc 

 

 

 

 

 

 

 

 


