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V tem šolskem letu smo končali prvi štiriletni mandat, po osmih dvoletnih mandatih je bilo to 

dvajseto leto delovanja šolskega sklada.  

Prvi sestanek upravnega odbora šolskega sklada v letu 2021/2022 je bil v sredo, 13. 10. 2021. 

Izvedli smo ga preko ZOOM konference, saj je bila epidemiološka situacija zaradi covida še 

vedno neustrezna za srečevanje v živo. 

Pregledali smo pravila šolskega sklada, predvsem tiste člene, ki smo jih v prejšnjih letih 

spremenili. Poleg štiriletnega mandata smo naredili naslednje popravke: dodali smo 

financiranje šolske skupnosti in popravili besedilo 5. člena, to je, da se finančna sredstva 

zbirajo ločeno (in ne posebej) za matično in podružnično šolo.  

Sklenili smo, da denar zbiramo tako kot do sedaj s papirnimi akcijami, dobrodelnimi 

prireditvami, zbiranjem izjav za namenitev dohodnine in donacijami.  Pregledali smo seznam 

učil in drugih pripomočkov, ki smo jih s pomočjo šolskega sklada nabavili  od začetka delovanja 

pa do letošnjega šolskega leta. Seznam je res obsežen, še en dokaz, kako s sredstvi šolskega 

sklada skrbimo za nadstandard učencev. Velikokrat se tudi zgodi, da del nakupov, ki jih v svoj 

seznam uvrsti šolski sklad, naredi raziskavo trga in pridobi dve ponudbi, financira ravnateljica 

s šolskim denarjem. Tako je resnično poudarjena vloga šolskega sklada pri skrbi za 

nadstandard učencev. 



 

Pregledali smo finančno stanje šolskega sklada, v preglednici vodimo stanje ločeno za matično 

šolo in za podružnico.   

Zbiranje denarja za šolski sklad je v tem šolskem letu potekalo kot običajno, uspelo nam je 

zbrati prostovoljne prispevke staršev za srečelov, sredstva pa smo  zbirali tudi s papirnimi 

akcijami. Papirne akcije so bile v tem šolskem letu kljub epidemiji uspešne, ne glede na to, da 

papir zbiramo celo štirikrat letno.  

Ob tem smo učence učili pojma solidarnosti – da nekdo lahko prispeva več, ker to zmore, drugi 

pa malo ali celo nič, ker njegova trenutna situacija tega ne dopušča. Posebej poudarjamo 

pomoč socialno šibkim učencem, starše na roditeljskih sestankih seznanimo z možnostjo 

sofinanciranja dni dejavnosti in šole v naravi.   

V letošnjem šolskem letu smo se v skladu s planom del, lotili izbire in nakupa igral za prvo 

triado na matični šoli. Ponudba igral je izredno pestra, same cene pa letijo v nebo. Po 

elektronski pošti smo zbirali mnenja in predloge članov upravnega odbora, posvetovali smo se 

z učitelji športne vzgoje in učiteljicami podaljšanega bivanja. Odločili smo se za igralo tovarne 

Elan. Zaradi krize v Ukrajini se je zvišala cena igrala, pa tudi dobavni roki. Predvidena montaža 

najkasneje do konca pouka se je zvlekla v počitnice.  

Na pobudo učitelja matematike smo kupili kalkulatorje za pouk matematike. Učenci so svoje 

prevečkrat pozabljali doma.  Zaradi tega učitelj ni mogel ustrezno izvesti načrtovanih ur, učenci 

pa niso mogli slediti navodilom učitelja.   

Ob koncu prejšnjega šolskega leta smo zaradi navodil NIJZ  učitelji vsako uro menjavali učilnice. 

Pojavil se je problem, saj v nekaterih učilnicah projektorji niso delovali oziroma je bila 

projicirana slika izredno slaba. Učenci v zadnjih klopeh so komaj razbrali tekst. Šola za nakup 

novih LCD projektorjev ni imela rezerviranih sredstev. V tem šolskem letu smo poiskali 

serviserja projektorjev. Izbrani je imel veliko dobrih referenc (poklicali smo na kar nekaj šol). 

Projektorje je demontiral, v firmi so jih pregledali ter za vsakega posebej svetovali, ali se splača 

iti v zamenjavo žarnice ali ne. Za ceno enega novega boljšega LCD projektorja smo tako dobili 

osem servisiranih projektorjev in otrokom omogočili takojšnjo izboljšavo pogojev pouka. 



Oddelek, ki zmaga na vsakokratni papirni akciji za nagrado prejme ogled filma ali druge 

razstave. Z nagrajevanjem smo dosegli zdravo tekmovanje med oddelki, papir hodijo pobirat 

od hiše do hiše, z majhnimi vozički.  

Kot vsako leto smo financirali vse stroške valete devetošolcev, učence učimo brezgotovinskega 

plačevanja z naročilnicami in kontroliramo brezglavo zapravljanje. 

 

Na podružnični šoli Begunje smo v skladu z načrtom, ki smo ga pripravili na sestanku 

Upravnega odbora sklada, dopolnili zbirko ovir za kolesarski izpit in kupili didaktični material 

za pouk.  

Vsem članom bom v obliki dopisne seje poslala poročilo o delovanju in jih prosila za pregled in 

potrditev opravljenega dela.   

Z vami bi rad delila tudi informacijo o revizijskem pregledu šolskega sklada. Revizorki sem 

predstavila vse zahtevane dokumente, poslikala sem jih tudi vseh 20 map, ki ostajajo kot priča 

mojemu delu. Poročilo še čakamo. 

V skladu s pravili o delovanju šolskega sklada sem 11. maja 2022 razpisala volitve v Upravni 

odbor šolskega sklada. Ker se z mojim odhodom z mesta predsednice UO sodelovanju v 

odboru odpovedujejo tudi ostali učitelji, sem na prošnjo gospe ravnateljica poiskala njihove 

zamenjave. Izkazalo se je, da za to delo ni velikega zanimanja. Z lobiranjem in obljubo, da jim 

bom dobro leto še na voljo za vsa vprašanja in v pomoč pri vseh nakupih, sem sestavila dobro 

novo ekipo. 

Za prvo triado bo na matični šoli zadolžena Katarina Rauh, za drugo triado pa Veronika Šuligoj. 

V Begunjah bosta delo prevzeli Ana Palovšnik in Lara Pavlič. Vse štiri so bile na 6. seji Sveta 

šole dne 1. 6. tudi predlagane v Upravni odbor šolskega sklada. 

Nov sestanek kot vedno načrtujemo oktobra, to je že v novem šolskem letu. V skladu z 21. 

členom pravil o delovanju sklada bom sklicala in vodila sejo do izvolitve novega predsednika. 

 

 

 



Finančno poročilo: 

Iz prejšnjega šolskega leta smo na matični šoli  prenesli 3.915,07 evrov  ter s papirnimi akcijami 

in srečelovom zbrali skupaj 5.882,96 evrov. Tako je bil saldo prihodkov na tem računu 9.798,03 

evrov. 

Na podružnici pa so iz prejšnjega šolskega leta prenesli 2.334,84 evrov, s papirnima akcijama 

in donacijo TD Begunje so zbrali 1.427,80 €, tako je bil saldo prihodkov 3.762,64 . 

Denar smo porabili v skladu s sklepi 1. sestanka in za to na matični  šoli porabili 6.244,65 evra, 

na Podružnični šoli Begunje pa  513,89 evrov. 

In naj tudi tokrat končam tako, kot končujem že zadnjih 20 let – ugotavljamo, da šolski sklad 

dobro opravlja svoje poslanstvo, da z majhnimi koraki, vendar v pravo smer, uresničujemo 

glavni namen sklada, to je skrb za čim kvalitetnejši pouk. S svojo aktivnostjo tako sklad 

nadgrajuje ter omogoča marsikaj, kar bogati življenje otrok v njihovem obveznem obdobju 

šolanja in boljšo motivacijo in pogoje dela za tiste, ki so vsak dan z njimi. Bilo mi je v čast, da 

sem lahko teh dvajset let dokazovala, koliko lahko naredimo sami in s pomočjo učencev in 

staršev. Da smo orali ledino in dokazovali ostalim šolam, kaj vse zmoremo. Da smo bili in še 

bomo zavezani dobrobiti otrok, ki so nam jih starši zaupali. 

Posebna zahvala gre vsem članom Upravnega odbora v teh dvajsetih letih. Brez njihovih idej, 

pronicljivega opazovanja šolskega prostora, potrebnih izboljšav in občutku za ranljive skupine, 

sklad ne bi bil to, kar je.  

Novemu Upravnemu odboru želim, da s svojimi idejami uresničuje vizijo sklada. In se 

zavezujem, da jim bom kadarkoli bodo potrebovali pomoč ali nasvet vedno pripravljena 

pomagati. 

 

  Ime in priimek izvajalca: 

Neda Golmajer, prof. biol., 

predsednica Upravnega odbora šolskega sklada 2002-2022 

 

   



 


