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POROČILO O DELOVANJU  
ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SIMONA GREGORČIČA KOBARID 

za leto 2018 
 
Številka: 900-2/2019-1 

Datum: 07.02.2019 

 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Simona Gregorčiča se je v koledarskem letu 2018 sestal na 
dveh korespondenčnih sejah. Rednih sej ni bilo. 

Svet staršev je v šolskem letu 2017/2018 opravil zamenjavo v članstvu UO šolskega sklada. Med 
delovnimi nalogami smo ohranili subvencioniranje ekonomsko šibkejših učencev, ter za lažje delo 
UO sklada pripravili poslovnik. Poslovnik je sedaj usklajen z zakonodajo in s svojimi pravili ne 
presega pooblastila nadrejenih aktov. 

Upravni odbor si prizadeva, da bi se iz izkaza sredstev šolskega sklada lahko prepoznalo s 
kolikšno višino sredstev razpolaga posamezna podružnična šola in s kolikšnimi centralna šola. 

Šolski sklad 

V koledarskem letu 2018 se je v šolski sklad steklo 79,52 EUR. 

S sredstvi šolskega sklada se je pomagalo dvema učencema pri udeležbi na zimski šoli v naravi 
Kranjska Gora v skupni višini 84,00 EUR in devetim učencem pri udeležbi na taboru Planica v 
skupni višini 82,00 EUR. 
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FINANČNO POROČILO 

Šolski sklad, stanje na računu:  

Šolski sklad – splošno – sklic 50: 

Na kartici konta šolski sklad - podari pot se je od 1.1.2018 do 31.12.2018 zbralo 1262,11 EUR od 
tega je 1182,59 EUR prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta in 79,52 EUR nakazilo 
sklada 05. Porabilo se je 166,00 EUR. Stanje na dan 07.02.2019 na kartici konta šolski sklad – 
splošno znaša 1096,11 EUR. 

. 

 

Predsednik UO šolskega sklada 

Boštjan Bobič Zabreščak 


