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Datum: 12. 2. 2023 

 

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA ZA LETO 2022 

Člani UO šolskega sklada: 

1. Ervin Kapun, predstavnik staršev 

2. Robertto Bevk, predstavnik staršev (PŠ dr. Janka Šlebingerja) 

3. Sonja Muršec, učiteljica matematike (predsednica šolskega sklada do 21. 10. 2022) 

4. Lea Lihtenvalner, pedagoginja šole 

5. Silva Vračko, pomočnica ravnatelja, predsednica šolskega sklada od 21. 10. 2022 

6. Marinka Kolarič, računovodkinja šole 

S 1. septembrom 2022 je prenehal mandat Lidiji Čagran, ker otrok več ne obiskuje osnovne 

šole. 

UO Šolskega sklada seje v letu 2022 sestal na treh rednih sejah in na petih 
korespondenčnih sejah. 
 

Na prvi seji v koledarskem letu je obravnaval Poročilo o delovanju šolskega sklada in 
Finančno poročilo za leto 2021, pripravil Program dela za koledarsko leto 2022, načrtoval 
plan zbiranja sredstev (prostovoljni prispevki staršev, zbiralne akcije starega papirja ...). 
Na ostalih sejah je odločal o dodelitvi sredstev za (so)financiranje različnih dejavnosti. 
Iz šolskega sklada so bila denarna sredstva namenjena vsem učencem, nekaterim 
razredom ali skupini učencev. 

Na šolskem skladu so od leta 2022 tudi sredstva, ki se zbirajo v humanitarne namene za 
otroke na RKS – Območnem združenju Gornja Radgona. Ta sredstva se uporabljajo 
predvsem za socialno šibke učence. Teh sredstev je bilo v letu 2022 8.386,05 €. 

Zbiranje sredstev je potekalo na različne načine: 

- Drobtinica: 

- nakazilo januar 2022: 3390,77 € 

- nakazilo december 2022: 1670 € 
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- nakazilo sredstev iz preteklih let: 3305,28 € 

- prostovoljni prispevki staršev (zbrano skupno 133,85 €), 

- namenske donacije domačih pravnih oseb in fizičnih oseb (4.238,84 €), 

- zbiralne akcije starega papirja (507 €). 

 

Stanje sredstev na računu šolskega sklada na dan 1. 1. 2022 je bilo 6.078,32 €.  

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 se je na kontu šolskega sklada zbralo 

13.457,93 €. 

Skupno je bilo za dodelitev sredstev naslovljenih vlog-prošenj za (so)financiranje 
različnih dejavnosti in nakup didaktične opreme namenjenih 8.991,40 € . 

Stanje na računu šolskega sklada na dan 31. 12. 2022 je bilo 10.544,85 €.  
 
 
UO šolskega sklada se iskreno zahvaljuje vsem, ki so prispevali v šolski sklad. 
 
Hvala članom UO šolskega sklada za sodelovanje, gospe Marinki Kolarič pa za skrbno 
finančno vodenje in pripravo finančnega poročila. 

            
 
 

Silva Vračko, predsednica UO šolskega sklada 
 


