POROČILO O DELOVANJU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA
SKLADA OŠ MIRNA ZA LETI 2016 IN 2017

Na OŠ Mirna od leta 2007 deluje šolski sklad katerega namen je:
- financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa,
- nakup nadstandardne opreme in podobno ter
- pomoč socialno ogroženim otrokom pri zagotavljanju osnovnih in nadstandardnih potreb.
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in donacij fizičnih ter pravnih oseb.
Trenutni sestav Upravnega odbora šolskega sklada je bil konstituiran v maju 2016 in ga sestavljajo 4je predstavniki staršev (Vesna Kartuš, Marjeta Kotar, Grega Kraljevski, Nataša Nagode) in 3-je
predstavniki delavcev šole (Vesna Kos, Alenka Kozolc in Melita Lekše). Mandat članov upravnega
odbora traja dve leti.
Upravni odbor Šolskega sklada se je v času svojega mandata srečal na dveh rednih sejah, sklicanih je
bilo tudi enajst dopisnih sej. Člani smo aktivno sodelovali na prireditvah Mavrični planet, Dobrodelni
tek, Miklavžev bazar, prireditev ob obletnici 200. let šolstva na Mirni in na novoletnem praznovanju
na Mirni v okviru Društva Jurček, kjer smo zbirali prostovoljne prispevke.
Šolski sklad je v letu 2016 zbral 5.295,58 EUR in v letu 2017 12.204,38 EUR, skupaj torej 17.499,96
EUR. Največ denarja se je zbralo na podračunu OŠPP 9.947,02 EUR in sicer na račun donacij za nakup
sobnega dvigala. Na tem mestu je potrebno pohvaliti strokovne delavke OŠPP, ki so zaradi nujnosti
nakupa same stopile v akcijo in začele zbirati sredstva za ta namen. Tudi del sredstev dobrodelnega
teka organiziranega v letu 2017 je bil namenjen nakupu sobnega dvigala.
PRIHODKI
Prednovoletno rajanje DMP
Jurček
Donacije pravne in fizične
osebe
Mavrični planet
Prireditev ob obletnici 200. let
šolstva na Mirni
Dobrodelni tek
Miklavžev bazar
Donacije za nakup dvigala
SKUPAJ

2016
41,42 EUR

2017
33,55 EUR

1.730,00 EUR

210,00 EUR

420,73 EUR
37,90 EUR

461,52 EUR

1.065,21 EUR
2.000,32 EUR

1.300,00 EUR
2.379,31 EUR
7.820,00 EUR
12.204,38 EUR

5.295,58 EUR

Med večjimi odhodki šolskega sklada v letu 2016 je bilo 75% sofinanciranje nakupa mikrofona,
fotoaparatov, diktafona in projektorja, v letu 2017 pa 50% sofinanciranje nakupa zborovskih
praktikablov. Poleg tega smo sofinancirali tudi stroške šole v naravi v Čatežu za učence OŠPP. Šolski
sklad vsako leto delno sofinancira tudi prevoze učencev v šolo v naravi tako v 3. kot tudi v 5. razredu.
Nekaj denarja je bilo namenjeno tudi otrokom iz socialno ogroženih družin. Želeli bi si pomagati v
večji meri, vendar je ta pomoč z davčnega vidika neobdavčena le, če posamična vrednost ne presega
42 EUR oz. skupna vrednost v davčnem letu prejeta od istega darovalca ne presega 84 EUR.

ODHODKI
Sofin. opreme
Stroški za zaključni izlet 9.r
Sofin.tabora za nadarjene
Sofin. učencem
Sofin. prevozov
Material za Miklavžev bazar
Sofin. stroškov ŠN Čatež OŠPP
SKUPAJ

2016
1.999,38 EUR
250,00 EUR
90,00 EUR
126,00 EUR
690,00 EUR
3,78 EUR
3.159,16 EUR

2017
1.163,04 EUR
265,00 EUR
126,00 EUR
275,00 EUR
236,30 EUR
5.498,51 EUR
7.563,85 EUR

Na koncu se vsi člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Mirna vsem preteklim in bodočim
donatorjem, učiteljem, staršem, skratka vsem, ki so nam kakorkoli priskočili na pomoč iskreno
zahvaljujemo za podporo in pomoč.
Zapisali: Alenka Kozolc in Nataša Nagode

Življenje ni narejeno iz želja,
temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.
Paulo Coelho

