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Datum: 3. 5. 2021 
 

Poročilo za sejo Sveta staršev o delovanju Upravnega odbora (UO) Šolskega 
sklada OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2020/21  

 
 

V šolskem letu 2020/21 Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo člani: Tadeja Kovačič, Frida 

Bijec, Katja Košak Šket (namestnica predsednice) ter Mateja Lesjak, Vida Bregar Tomažič, Nina 

Pavlin in Lidija Oštir (predsednica UO ŠS).  

 

Enako kot v preteklih letih UO sledi razporejanju finančnih sredstev za naslednje namene:  

 za socialno šibke učence, 

 za raziskovalne dejavnosti na šoli, 

 za pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih, 

 za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne 

financirajo iz javnih sredstev, da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev, 

 za zvišanje standarda pouka in nakup nadstandardne opreme. 

 

Od septembra 2020 do maja 2021 je UO na šestih dopisnih sejah potrdil subvencije za sledeče 

vloge: 

september 

- popoldanska malica (ena učenka) in kosilo (2 učenca) za tri mesece 

- vstopnina za ogled Škocjanskega zatoka na naravoslovnem taboru (30 učencev) 

- plačilo naravoslovnega tabora (en učenec) 

oktober 

-  astronomski dan – ogled Planetarija (150 učencev) 

december 

- subvencija ob nakupu računalniške opreme za računalniško učilnico (6 prenosnikov) 

februar 

- prerazporeditev že odobrenih sredstev za nagrado učencev za nastop - projekt Seasons 

Express (nakup likovne opreme in materiala za likovni krožek) 

- subvencija kulturnega dne – nastop Klovnese (PUST), učenci od 1. do 5. r. 

- subvencija tehniškega in kulturnega dne, oba oddelka 8. in 9. r. 

marec 

- subvencija didaktičnih pripomočkov za matematiko, 1. triletje in PŠ Temenica 

- plačilo zapadlih šolskih položnic (1 učenka) 

- subvencija kosil do konca šol. leta (2 učenca) 
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april 

- subvencija kosil do konca šol. leta (2 učenki) 

 
V letošnjem šolskem letu delo UO zaradi epidemioloških okoliščin poteka dopisno oz. preko 

videokonference na spletni aplikaciji MS Teams. Prva seja UO v mesecu septembru je bila 

zaradi epidemioloških razmer prestavljena in nato zaradi šolanja na domu in prekinitve vseh 

obšolskih dejavnosti realizirana v mesecu februarju.  

Na vseh dopisnih sejah so bili obravnavani in soglasno potrjeni predlogi sofinanciranja tako na 

pobudo staršev učencev kot s strani zaposlenih učiteljev OŠ Ferda Vesela ter Komisije za 

socialne in materialne zadeve, ki jo vodi ga. Irena Novak. Podroben pregled sofinanciranja tako 

oddelkom, posameznikom ter različnim skupinam učencem je razviden iz finančnega poročila, 

ki se ga pripravlja ob koncu koledarskega leta.  

 

V letošnjem šolskem letu so zaradi epidemioloških razmer in pouka na daljavo aktivnosti za 

zbiranje finančnih sredstev potekale izjemno okrnjeno oz. izvedba sploh ni bila mogoča (dan 

odprtih vrat šole, pevska prireditev Generacije pojejo). Finančna sredstva so bila zbrana v akciji 

zbiranje starega papirja v mesecu aprilu (v višini 1.109,48 eur) ter preko donacije posameznika 

(1000,00 eur v mesecu septembru). 

 

Večina že načrtovanih dejavnosti je zaradi situacije v državi tako v jesenskem kot 

spomladanskem času odpadla oz. bila prestavljena za nedoločen čas (tabori, šole v naravi, 

kulturni in naravoslovni dnevi), tako tudi že nekatere odobrene subvencije niso bile izvedene, 

saj do realizacije dogodkov ni prišlo (pevski tabor v jeseni). Enako je nejasna realizacija mnogih 

dejavnosti ob zaključku šolskega leta v mesecu maju in juniju, ki sta pred nami ter prav tako 

zaključne ekskurzije posameznih razredov. 

 

V času do konca šol. leta je v mesecu maju načrtovana še ena seja UO. Prav tako potekajo 

pogovori o možnosti subvencije promocijskega gradiva šole, ki bi bil ob zaključku šolskega leta 

namenjen učencem naše šole. Tako o slednjem kot o aktualnih primerih v naslednjih tednih 

do konca šol. leta bo UO odločal glede na epidemiološke razmere v državi. 

 

Na računu šolskega sklada, s katerimi upravlja Upravni odbor šolskega sklada na dan, 3. 5. 

2021, je skupaj 7.217,02  EUR, s tem, da znesek zadnje zbiralne akcije papirja še ni nakazan.  

 

 

 
 

               Pripravila: 
                Lidija Oštir 

                                                                                                                           
  


