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ŠOLSKI SKLAD 

 

 

Finančno poročilo za šolsko leto 2010/11 

 

 

 

Na 1. seji odbora šolskega sklada dne 6. 12. 2010 je bil sprejet sklep o ustanovitvi šolskega 

sklada.  

 

S tem dnem se je začelo zbirati finančna sredstva. 

 

Člani upravnega odbora šolskega sklada so za šolsko leto 2010/11 predvideli zbrati cca. 2500 

evrov, namenjenih sprotnemu izkoriščanju le-teh za imenovane prioritete sklada. 

 

Finančna sredstva naj bi se zbirala na več možnih načinov: 

 

- s prodajo izdelkov, ki jih učenci izdelajo  v okviru šolskih aktivnosti (tehnični dnevi, 

podaljšano bivanje, krožki …); 

- z zbiranjem prostovoljnih prispevkov na dobrodelnih prireditvah v organizaciji šole; 

- z gledališko predstavo šolske gledališke zasedbe, koncertom šolskih pevskih zborov 

…; 

- s prostovoljnimi prispevki učencev, staršev in delavcev šole; 

- z donacijami podjetij in posameznikov. 
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Šola je šolski sklad polnila s sledečimi prihodki: 

 

 DATUM ZNESEK 

Prodaja izdelkov na kmečko rokodelskem sejmu 

in v šoli učiteljem 

3. in 4. 12. 2010 662,95 

Stojnica v Sparu 12. 12. 2010 360,00 

Prispevek pedagoških delavcev december 2010 275,00 

Projekt Rešujmo življenja 14.12. – 17.12. 

2010 

810,31 

Odpovej se svoji želji – humanitarna akcija 6. 1. 2011 388,77 

Srečelov v Lokavcu 15.12. 2010 516,70 

Dobrodelni koncert v šturski cerkvi december 2010 547,00 

Prenos sredstev iz drugih kontov (zbiranje 

starega papirja, donacija Fundacije za pomoč 

otrokom) 

/ 1.478,00 

Nakazilo v sklad  400,77 

Nakazilo v sklad   525,32 

Dobrodelni koncert: Oblaki 9. 5. 2011 683,17 

SKUPAJ  6647,99 

 

 

 

S sklepom s 1. seje šolskega sklada z dne 6. 12. 2011 se zbrana sredstva iz šolskega sklada OŠ 

Danila Lokarja Ajdovščina namenijo: 

 

 omogočanju finančne pomoči učencem, ki se zaradi socialne ogroženosti 

družine ne morejo udeležiti šolskih taborov, ekskurzij, izletov ali kakršnih koli 

dejavnosti v okviru šole, ki so plačljive; 

 omogočanju delnega pokrivanja materialnih stroškov katerega koli šolskega 

projekta (koncert pevskega zbora, predstave, prireditve in drugo) ali nakupu 

materialnih sredstev za namen izobraževanja. 
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S sklepi iz korespondenčnih sej odbora šolskega sklada so bili odobreni sledeči odhodki: 

 

ODHODKI DATUM ZNESEK 

Delno financiranje tabora za 7. r  30. 4. 2011 - 324,59 

Kostumi za mažoretke 30. 4. 2011 - 200,00 

SKUPAJ  - 524,59 

 

 

Na odobritev porabe sredstev iz šolskega sklada s strani odbora sklada čakajo naslednji 

predlogi.  

Vsi imenovani predlogi bodo realizirani v tem šolskem letu. 

 

PREDVIDENI ODHODKI   

Materialna sredstva za predstavo Momo ODOBRENO - 600,00 

Končni izlet – 9. r ODOBRENO - 680,00 

Pevske delavnice V POSTOPKU - 490,00 

Plačilo položnice za kosilo  ODOBRENO - 104,00 

Ogled filmske predstave  NI BILO 

REALIZIRANO 

- 250,00 

Plačilo izleta ODOBRENO - 22,50 

subvencioniranje tabora Medvedje Brdo ODOBRENO - 252,00 

Plačilo končnega izleta učenki 9. razreda ODOBRENO - 52,00 

SKUPAJ  - 2450,50 

 

Končno stanje 

SKUPAJ PRIHODKI  6647,99 

SKUPAJ ODHODKI  - 524,59 

KONČNO STANJE  6123,40 

 

 

Ajdovščina, 8. junij 2011 

 

 

 

Finančno poročilo pripravil Peter Avbar 


