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POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA  

 

 

1) FINANČNO POROČILO z dne 12.03.2021 

 

Priloga tega dokumenta je Finančno poročilo sklada z dne 12.03.2021. Stanje 

sredstev na ta dan znaša 13.444,91EUR.  Prihodki sklada predstavljajo prihodki 

od prispevkov staršev v višini 1.704,91EUR, sledijo prihodek iz jesenske 

papirne akcije v višini 1.566,89EUR in prihodek iz naslova donacij podjetij v 

višini 1.360EUR.  V tem šolskem letu je bilo odhodkov iz naslova odobrenih 

prošenj v skupni višini 3.080EUR.  

V tem šolskem letu pridobivanje sredstev poteka po ustaljeni praksi: del iz donacij 

okoliških podjetij, del iz prispevka staršev in večji del iz papirnih akcij. V začetku 

šolskega leta je bilo okoliškim podjetjem poslanih 130 vlog s prošnjo po sponzorstvu. 

V primerjavi s prihodki predhodnih leti bodo ti letos nekoliko nižji kot posledica 

znižane odkupne cene za papir in pa dejstva, da se v času odsotnosti otrok v šoli 

prispevek staršev ne zaračunava. Tudi v tem šolskem letu se bo prispevek staršev 

ponovno zaračunal z marcem 2021. 

Pojasnilo k prihodkom za lansko šolsko leto: Prihodki sklada so bili v lanskem letu 

tudi nekoliko nižji od pričakovanega, predvsem zaradi izpada prihodka iz pomladne 

papirne akcije, saj je bil izkupiček po dogovoru z ostalimi osnovnimi šolami v celoti 

namenjen Društvu prijateljev mladine. Dodatno so bili prihodki znižani zaradi 

omejenih nakazil staršev, ki se niso obračunavala v času odsotnosti otrok v šoli v 

povezavi z ukrepi Covid-19. Kljub temu smo v lanskem letu uspeli odobriti vse prejete 

prošnje in financirati nakup učbenikov v skupnem znesku 5.300 € (gledati točko 2. B) 

2) PREGLED ODOBRENIH PROŠENJ V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU: 

Skladno z omejenim izvajanjem pouka zaradi ukrepov v povezavi s Covid -19  smo 

leto prejeli precej manj prošenj kot bi jih sicer. Seznam odobrenih prošenj do 

tekočega dne razviden iz priloženega finančnega poročil – točka ODHODKI.  

 

. 



3) PREGLED SOFINANCIRANIH DEJAVNOSTI  V LANSKEM ŠOLSKEM LETU:  

V letu 2019/2020 smo z vašo pomočjo (so)financirali sledeče projekte (zneski v 

EUR): 

 

 

 

 
 

Vsem staršem iskrena hvala za vaše finančne prispevke. Veseli bomo prošenj 

staršev, ki potrebujejo finančno pomoč za svojega otroka in tudi predlogov za 

sofinanciranje dejavnosti ali nakupov pripomočkov za izboljšanje učnega procesa.  

Vaše prošnje in predloge lahko oddate v nabiralnik Šolskega sklada v šolski avli.  

Lep pozdrav, 

 

Datum: 12.03.2021 

Predsednica: 

Selma Pajić                                  

 

 

Priloga: 

- Finančno poročilo s stanjem na dan 12.3.2020) 


