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Poročilo o delu šolskega sklada v letu 2011 
 
 
Šolski sklad OŠ I Murska Sobota je v letu 2011 upravljal sedemčlanski upravni odbor (UO) v 
sestavi Borut Klepec, Zoran Hoblaj, Stanka Pihlar, Alenka Samec Radonjić, Gabriella Gaál, 
Peter Juteršnik in Suzana Štefanec Kodila. 
  
Glavna usmeritev delovanja sklada je v letu 2011 bila finančna pomoč učencem iz 
ekonomsko šibkih družin pri njihovi udeležbi na programih, ki se ne financirajo iz javnih 
sredstev. Šolski sklad je poleg tega finančno podprl obnovo šolskega igrišča. 
 
Aktivnosti sklada 
 
V letu 2011 je sklad izvajal svoje aktivnosti ob različnih dogodkih: 
 
1. Eko-dan: zbiranje prostovoljnih prispevkov (maj 2011) 
2. Dobrodelna košarkarska tekma: zbiranje prostovoljnih prispevkov (30.6. in 1.7.2011) 
3. Zaključna prireditev: dobrodelni srečelov (junij 2011) 
4. Prireditev »Dobrota – žarek upanja«: zbiranje prostovoljnih prispevkov na dobrodelnem 

bazarju (december 2011) 
5. Stojnica na Trgu kulture: ponudba izdelkov učencev in zbiranje prostovoljnih prispevkov 

(december 2011) 
 
Šolski sklad je v letu 2011 na svoj račun prejel prispevke iz naslova: 
 

 zbranih dobrodelnih prispevkov na prireditvah v letu 2011, 
 donacij podjetij, samostojnih podjetnikov in posameznikov, 
 zbiralnih akcij učencev (star papir, kartuše) in 
 prostovoljnih prispevkov staršev in zaposlenih na OŠ I. 

 
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 2011/2012 ter preko poročanja na 
seji sveta staršev. 
 
Šolski sklad je v letu 2011 odobril vse nanj naslovljene vloge, in sicer: 
 

 financiranje novega igrala na šolskem igrišču, 
 sofinanciranje šolske prehrane na predlog ŠSS, 
 sofinanciranje letne šole v naravi na predlog ŠSS, 
 sofinanciranje zimske šole v naravi na predlog ŠSS, 
 sofinanciranje udeležbe na naravoslovnem tednu v CŠOD na predlog ŠSS. 

 
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). 
 
Promet in stanje sredstev na kontu sklada 
 
Šolski sklad je leto 2010 zaključil s saldom 4.835,29 EUR na kontu sklada na dan 31.12.2010, 
kar je hkrati predstavljalo otvoritveno stanje za leto 2010. 
 



Poročilo o delu šolskega sklada OŠ I Murska sobota  2/2 

Prilivi in odlivi na računu sklada po kategorijah v letu 2011 so bili sledeči (v EUR): 
 

Vrsta prometa Priliv Odliv 

Donacije po pogodbah 2.964,19 
 Zbiralne akcije 1.553,05 
 Prostovoljni prispevki 2.384,70 
 Igralo 

 
4.638,09 

Pomoč učencem 
 

1.845,25 

Drugo - šolsko igrišče 
 

264,19 

Skupaj 6.901,94 6.747,53 
 
Prilivi na konto sklada v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011 so torej znašali 6.901,94 EUR, 
odlivi v istem obdobju pa 6.747,53 EUR. 
 

Vrsta prometa Oznaka Znesek 

Otvoritveno stanje A 4.835,29 

Prilivi B 6.901,94 

Odlivi C 6.747,53 

Saldo A+B-C 4.989,70 
 
Tako je sklad leto 2011 zaključil s pozitivnim stanjem na kontu sklada v višini 4.989,70 EUR.  
 
Upravni odbor sklada je na svoji seji dne 19. marca 2012 pregledal in potrdil zaključni račun 
sklada za leto 2011. 
 
 
 
Poročilo sestavil: 
Predsednik UO šolskega sklada OŠ I Murska Sobota 
Borut Klepec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murska Sobota, 15. marec 2012 


