
ŠOLSKI SKLAD/TÁMOGATÁSI ALAP 

 
 

Med projekti, ki si jih je zadala naša šola, je tudi dejavnost v okviru ŠOLSKEGA 
SKLADA. 
 

Načrt dela za šolsko leto 2014/15 je obsegal: 
- informiranje o dejavnosti in poslanstvu sklada (staršem, v medijih, z 

zgibanko...), 
- novoletno - božični koncert in bazar – 5. dec. 2014, 

- organizacija Šolskega plesa za učence 7.-9. razreda, 12. junija 2015, 

- zbiranje sponzorskih in donatorskih sredstev. 
 

 

 

Načini zbiranja sredstev: 
 

Zbrana 

sredstva v € 
 

- prostovoljni prispevki staršev in učiteljev 1.573,23 

- bazar 1.464,50 

- sponzorji 360,00 

- donatorji 930,00 

- zbiralna akcija papirja 3.197,75 

- drugo (izkupiček od prodaje koledarjev in ostalo) 610,30 

SKUPAJ: 8.135,78 

Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2014 7.529,41 

SKUPAJ: 15.665,19 

 

 

Namen: Sredstva: 

- šola v naravi za 5. razreda (Erdei iskola, Nova) / 10 € na učenca 
 delno sofinancira Madžarska samoupravna narodna skupnost 

občine Lendava (LKMNÖK); 500 EUR 

360,00 

- šola v naravi za 6. razreda (Rogla) / 20 € na učenca 940,00 

- šola v naravi za 7. razreda (Seča) / 20 € na učenca 1.080,00 

- šola v naravi za 8. razreda (Zánka) / 10 € na učenca  

sofinancira Madžarska samoupravna narodna skupnost občine 

Lendava (LKMNÖK); 1.500 EUR 

0,00 

- prispevek k šolskemu izletu za 4. razred (Ljubljana) / 10 € na 
učenca 

530,00 

- prispevek k šolskemu izletu za 6. razred (Postojnska jama, Bistra) 
/ 10 € na učenca 

490,00 

- prispevek k šolskemu izletu za 9. razred (Ljubljana) / 10 € na 

učenca 

640,00 

- za dvig vrednote branja smo nagradili učence, ki so sodelovali na 
Cankarjevem in Petőfijevem tekmovanju (učenci od 2. do 5. 

razreda), z ogledom animiranega filma 7. PALČEK, 22. junija 2015 

714,53 

- nagradni izlet za oddelke, ki so zbrali največ papirja (1., 2., in 3. 499,09 
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mesto – oktobra 2014), z ogledom filma Paddigton, 29. januarja 
2015 

- nagradni izlet za oddelke, ki so zbrali največ papirja (1., 2., in 3. 
mesto – aprila 2015), z ogledom filma sept. 2015 

 

- tisk koledarjev 445,30 

- organizacija šolskega plesa (najem mansarde), za učence 7.-9. 

razreda, 12. junija 2015 

240,00 

- ogled gledališke predstave Ekološko-kulturnega društva Za boljši 
svet – (od Leka, okt. 2014) 

641,50 

SKUPAJ: 6.580,42 

 
 

V šolskem letu 2014/15 smo našim učencem poskušali pomagati še na naslednje 
načine: 
 

 oblika pomoči število učencev  

Karitas Lendava 1.278,00 € 3 učenci vsak 

mesec v šol. letu 
2014/15 

plačilo malice in kosil 

Rotary Club 
Ljubljana 

 

185,88 € 9 učencev financiranje šolske 
ekskurzije za šol. leto 

2014/15  

 
 

Stanje od 1.1.2015 do 31.8.2015 v € 
 

Prostovoljni prispevki staršev in 

učiteljev  
1.030,21 

donatorji  450,00 

zbiranje starega papirja 1.647,35 

Skupaj 3.127,56 

Prenos neporabljenih sredstev 
preteklega leta 

7.529,41 

SKUPAJ PRIHODKI 10.656,97 

  prispevek za plačilo šole v naravi 2.380,00 

prispevek k šolskemu izletu  490,00 

izlet za nagrajene učence  

1.453,62 
nagrade za dvig vrednote branja želimo 
nagradili učence, ki so sodelovali na 

Cankarjevem in Petőfijevem tekmovanju  

SKUPAJ ODHODKI 4.323,62 

 

 
 

Finančno stanje na dan 31.8.2015 v € 6.333,35 

 


