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POROČILO O DELOVANJU  
ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SIMONA GREGORČIČA KOBARID 

za leto 2017 
 
Številka: 900-2/2018-4 

Datum: 26.02.2017 

 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Simona Gregorčiča se je v koledarskem letu 2017 sestal na 
treh rednih sejah. Korespondenčnih sej ni bilo. 

Obravnavali smo tekočo problematiko o delitvi sredstev ekonomsko šibkejšim učencem v okviru 
kriterijev za dodelitev sredstev iz akcije podari pot in v okviru omejitve, ki smo jo dobili s strani 
FURS-a. Ravno zaradi omejitev s strani FURS -a se nam je želen način delitev sredstev iz akcije 
Podari pot sfižil. Upravni odbor je z namenom poenostavitve postopka črpanja sredstev iz sklada in 
zaradi dosega širšega kroga možnih odjemalcev sredstev iz šolskega sklada odločil, da se akcija 
Podari pot ukine. Sredstva, ki so se zbrala za namen akcije so se prestavila na konto šolskega 
sklada. Posledično je upravni odbor popravil kriterije in vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega 
sklada. 

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. 

Podari pot 

Upravni odbor sklada je na svoji 6. redni seji sprejel sklepa, da se akcija Podari pot ukine in da se 
zbrana sredstva iz akcije Podari pot prerazporedijo v šolski sklad. 

V šolski sklad se je prerazporedilo sredstva v višini 512,19 €. 

Šolski sklad 

V koledarskem letu 2017 se je v šolski sklad steklo 876,57 €. 

Na sklicu 52 (POŠ Breginj), so se zbirala namenska sredstva za projekt Turizmu pomaga lastna 
glava, kjer so potrebovali sredstva za pokritje stroška prevoza na zaključni dogodek. Zbrala so se 
sredstva v višini 380,00 €. 

S sredstvi šolskega sklada se je pomagalo štirim (4) učencem v skupni višini 154,37 €, za 
poravnavo stroškov letovanja v CŠOD Kavka in izleta v Gardaland. 
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FINANČNO POROČILO 

Šolski sklad, stanje na računu:  

Šolski sklad - splošno: 

Na kartici konta šolski sklad - podari pot se je od 1.1.2017 do 31.12.2017 zbralo 1336,96 € od tega 
je 460, 39 € prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta, 512,19 € prenos sredstev iz akcije 
Podari pot, 85,50 € nakazilo sklada 05, 40,00 € donacija iz naslova pravnih oseb in 238,88 € 
prostovoljnih prispevkov iz dobrodelne šolske prireditve. Porabilo se je 154,37 €. Stanje na dan 
16.2.2017 na kartici konta šolski sklad – splošno znaša 1182,59 €. 

Šolski sklad – POŠ Breginj: 

Na kartici konta šolski sklad – Breginj se je od 1.1.2017 do 31.12.2017 zbralo 380,00 €. Porabilo 
se je 0,00 €. Stanje na dan 16.2.2017 na kartici konta šolski sklad – POŠ Breginj je 0,00 €. 

 

Predsednik UO šolskega sklada 

Boštjan Bobič Zabreščak 


