POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA
GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER
ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
1. Šolski sklad Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer je bil ustanovljen na podlagi 135.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in 39. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (Ur. l. RS, št. 36/2008) s sklepom Sveta zavoda
25. 9. 2008.
2. Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev ter zbiranje drugih
prostovoljnih prispevkov, donacij in zapuščin.
3. Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali
oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,
nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, avdio-video oprema,
pohištvo) ter zviševanje standarda pouka in podobno.
4. Šolski sklad je pridobival sredstva z obveščanjem javnosti, predvsem starše učencev o
potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o
potrebah po zviševanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev ter o
potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju pouka.
5. Šolski sklad je upravljal sedemčlanski upravni odbor, ki ga je imenoval Svet zavoda. Člani
upravnega odbora so predstavniki šole Matejka Lebar - zapisnikarica in Simon Novak ter
predstavniki staršev Drago Belec, Duška Horvat, Tatjana Rozmarič-Poštrak – predsednica,
Gregor Žižek – namestnik predsednice ter ravnatelj glasbene šole Stanislav Lašič.
6. Šolski sklad je pridobival sredstva preko položnic oz. prostovoljne prispevke staršev ter
donatorska oz. sponzorska sredstva.
7. Člani upravnega odbora so se v šolskem letu 2015/16 sestali enkrat.
8. V preteklem šolskem letu je upravni odbor šolskega sklada realiziral naslednje načrte:
o preko praznih položnic smo zbirali prostovoljne prispevke staršev učencev glasbene
šole;
o finančna sredstva smo pridobili z donacijami naslednjih sponzorjev:
 Pesrl Stanko, s. p.
 Farmtech,
 Avto Rajh,
 Cornus Logarovci,
 NLB d.d.,
 Makoter d.o.o.,
 Rakuša Danije, s.p.,
 Krka d.d.
V tem šolskem zbranih sredstev nismo koristili, zato ostajajo na voljo za novo šolsko leto
2016/17.

9. Finančno poslovanje
PRIHODKI IN ODHODKI ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2015/16

SALDO PREDHODNO OBDOBJE

5.428,80

PRIHODEK ZBRANA SREDSTVA PRISPEVKOV STARŠEV 2015/16
donacija PESRL STANKO S.P.
donacija FARMTECH
donacija AVTO RAJH
donacija CORNUS LOGAROVCI
donacija NLB D.D
donacija MAKOTER D.O.O.
donacija RAKUŠA DANIJEL S.P.
sponzorstvo KRKA d.d.
SKUPAJ PRIHODEK ŠOLSKEGA LETA 2015/16

970,09
150,00
100,00
150,00
200,00
200,00
50,00
50,00
300,00
2.170,09
-

SKUPAJ ODHODKI ŠOLSKEGA LETA 2015/2016

-

STANJE NA DAN 31.8.2016

7.598,89

Poročilo zapisala:

Ravnatelj:

Tatjana Rozmarič-Poštrak

Stanislav Lašič

