
 

ŠOLSKI SKLAD 2021/2022 

 

POROČILO 

 

• Prejeli smo namensko nakazilo (ECE), za pomoč pri obnovi kletne učilnice 

namenjene učencem, v znesku 1000 €. 

• Odzvali smo se na razpis Rotary klubu Ljubljana  in pridobili sredstva za dodelitev 

pomoči sedmim otrokom iz naše šole, ki živijo v težkih razmerah iz naslova 29. 

Miklavževega dobrodelnega koncerta.  

• Decembra, 2021 smo  na šolskem dvorišču pripravili dobrodelno tržnico, ki  je zaradi 

epidemije potekala na šolskem dvorišču kar tri dni. Prodajali smo voščilnice in druge 

izdelke učencev III. OŠ.  Voščilnice so lahko starši kupili tudi preko šolske spletne 

strani. 

• Izvedli smo akcijo Foniraj, kjer smo z zbiranjem starih in odsluženih telefonov zbrali 

50 €. Denar so prejeli devetošolci za zaključni izlet. 

• V pravilnik smo vstavili spremembo o delovanju ŠS, kjer je zavedeno, da se lahko 

sredstva namenjajo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na 

dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz 

javnih sredstev. Upravičenci do kritja stroškov so lahko tisti učenci, ki jim je priznana 

pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice oz. največ 1/3 

dohodkovnega razreda po zakonu. Tako se ŠS  lahko uvrsti na seznam upravičencev 

v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino za leto 2022. 

• 23. 4. 2022 smo izvedli drugi dobrodelni tek za učence, starše in učitelje III. OŠ Celje. 

Denar, ki smo ga zbrali, smo v celoti prispevali v Šolski sklad. Namen teka je bilo 

prijetno in koristno medgeneracijsko druženje, ki je spodbudilo tudi športno 

udejstvovanje, zdrav in aktiven način življenja ter medsebojno pomoč. Pri izvedbi 

načrtovanega dogodka nam je pomagala tudi Mestna občina Celje ter podjetja, ki so  

priskrbela zanimive in bogate nagrade za naš srečelov. V zelo velikem številu so se 



 

odzvali starši, stari starši prijatelji in sodelavci. Vse udeležence je pozdravil 

podžupan Mestne občine Celje, g. Vladimir Ljubek ter slovenska bronasta olimpijka 

iz Pekinga, ga. Glorija Kotnik. Pred tekom nas je ogrelo športno društvo TopFit. Nato 

so se udeleženci teka odpravili v Mestni park, kjer so tekli na dveh različno težavnih 

trasah. Za pestro dogajanje po teku so na šolskem igrišču poskrbeli Plesni val, 

Dinamik in  Center za krepitev zdravja. Dogodek smo zaključili ob 13.00. 

 

FINANČNO POROČILO 

Dobrodelne akcije: 
• Bazar  - 1.634,86 €  

• Dobrodelni tek - 1.534,73 € 

• Foniraj - 50 €  

• ECE – 1.000 €  

• Rotary klub Ljubljana - 1.500,00 €  

Prihodki: 3.219,59€ + 2.500€ 
 
Do 25. 5.  smo nudili pomoč v višini 1.662, 67 €. 

• Individualna pomoč učencem (ekskurzije, dnevi dejavnosti, tečaji, šole v naravi, 
prehrana, MEPI) 493,48 € . 

• Ostalo sofinanciranje (gledališke predstave,  delavnice za nadarjene, prevozi ŠN) 
1.169,19€. 

Stanje 23. 5. 2022 je bilo 8.414,30 €. 
 

Celje, 28. 6. 2022 

 

Julija Kramer,         Aleksander Verhovšek, 

predsednica upravnega odbora      ravnatelj III. OŠ Celje 

 

 

 

 

 


