Poročilo o delu šolskega sklada v letu 2012

Upravljanje sklada
Šolski sklad OŠ I Murska Sobota je v letu 2012 upravljal sedemčlanski upravni odbor (UO) v
naslednji sestavi:
Borut Klepec (predsednik);
Alenka Samec Radonjić (namestnica);
Stanka Pihlar (tajnica);
Peter Juteršnik (član);
Suzana Štefanec Kodila (član);
Zoran Hoblaj; od 19.3.2012 dalje Darja Mihalič (član) in
Gabriella Gaal; od 19.3.2012 dalje Milena Menart; od 26.9.2012 dalje Nataša Klepec
(član).
Upravni odbor se je v letu 2012 sestal na treh sestankih, ki so bili izvedeni 19.3.2012,
17.5.2012 in 26.9.2012. Usklajevanje nalog, potrjevanje aktivnosti in potrjevanje vlog se je
izvajalo tudi korespondenčno. Delo vseh predstavnikov staršev in šole v upravnem odboru
sklada je prostovoljno.
Usmeritve za delo
Glavna usmeritev delovanja šolskega sklada (ŠS) v letu 2012 je bila finančna pomoč
učencem iz ekonomsko šibkih družin pri njihovi udeležbi na programih, ki se ne financirajo iz
javnih sredstev. V letu 2012 se je zaradi zaostritve kriterijev za pridobitev pravice do
subvencioniranja šolske prehrane ŠS vključeval tudi v delno pokrivanje stroškov prehrane za
tiste učence šole, katerih starši so se srečevali s težkimi ekonomsko-socialnimi razmerami.
Aktivnosti sklada
V letu 2012 je sklad izvajal svoje aktivnosti ob različnih dogodkih:
1. Zaključna prireditev ob koncu šolskega leta: dobrodelni srečelov (junij 2012)
2. Dobrodelna košarkarska tekma: zbiranje prostovoljnih prispevkov (oktober 2012)
3. Prireditev »Dobrota – žarek upanja«: zbiranje prostovoljnih prispevkov na dobrodelnem
bazarju in sejem rabljenih otroških igrač (december 2012)
4. Stojnica v trgovskem centru Maximus: ponudba izdelkov učencev in zbiranje
prostovoljnih prispevkov (december 2012)
Informiranje javnosti o delu šolskega sklada je potekalo preko oglasne deske na OŠ I, na
spletni strani OŠ I, v obliki objave v publikaciji za šol. leto 2012/2013 ter preko poročanja na
seji sveta staršev.
Prilivi in odlivi na računu sklada
Šolski sklad je v letu 2012 na svoj račun prejel prispevke iz naslova:
zbranih dobrodelnih prispevkov na prireditvah v letu 2012 (s strani staršev učencev,
zaposlenih na OŠ, upokojenih delavcev OŠ in občanov),
donacij podjetij, ustanov in samostojnih podjetnikov,
zbiralnih akcij učencev (star papir, kartuše) in
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individualnih prostovoljnih prispevkov staršev, zaposlenih in upokojenih delavcev OŠ I.
Šolski sklad je v letu 2012 odobril vse nanj naslovljene vloge, in sicer:
za sofinanciranje šolske prehrane na predlog ŠSS,
za sofinanciranje letne in zimske šole v naravi na predlog ŠSS,
za kritje materialnih stroškov dejavnosti učencev.
UO sklada je vloge za dodelitev sredstev sklada za namene sofinanciranja prehrane ali
sofinanciranje dejavnosti učencev obravnaval samo na podlagi predlogov šolske svetovalne
službe (ŠSS).
Skupni promet in saldo na računu sklada
Prilivi in odlivi na računu sklada po kategorijah so v letu 2012 bili sledeči (v EUR):

Vrsta prometa
Donacije pravnih oseb po pogodbah
Zbiralne akcije papirja in tonerjev
Prostovoljni prispevki staršev, zaposlenih na OŠ in občanov
Subvencije ŠS za šolsko prehrano
Subvencije ŠS za šole v naravi in tabore
Nabava materiala za dobrodelne dejavnosti učencev
Skupaj

Prilivi
2.485,20
1.102,28
3.885,60

7.473,08

Odlivi

2.646,47
672,00
393,68
3.712,15

Šolski sklad je leto 2011 zaključil s pozitivnim saldom 4.989,70 EUR na računu sklada na
dan 31.12.2011, kar je hkrati predstavljalo otvoritveno stanje za leto 2012. Ob upoštevanju
otvoritvenega stanja ter prilivov in odlivov med letom je saldo sredstev na računu sklada na
dan 31.12.2012 sledeč:

Vrsta prometa
Otvoritveno stanje
Prilivi
Odlivi
Saldo

Oznaka
A
B
C
A+B-C

Znesek
4.989,70
7.473,08
3.712,15
8.750,63

Šolski sklad je leto 2012 zaključil s pozitivnim stanjem na računu sklada v višini 8.750,63
EUR.
Upravni odbor sklada je na svoji seji dne 28. februarja 2013 pregledal in potrdil zaključni
račun sklada za leto 2012.

Poročilo sestavil:
Predsednik UO šolskega sklada OŠ I Murska Sobota
Borut Klepec

Murska Sobota, 28. februar 2013
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