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POROČILO O DELOVANJU  
ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SIMONA GREGORČIČA KOBARID 

za leto 2016 

 

Številka: 900-2/2017-3 

Datum: 21.02.2017 

 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Simona Gregorčiča se je v koledarskem letu 2016 sestal na eni 
redni seji in dveh korespondenčnih sejah. 

Obravnavali smo tekočo problematiko o delitvi sredstev socialno šibkim učencem v okviru kriterijev 
za dodelitev sredstev iz akcije podari pot in v okviru omejitve, ki smo jo dobili s strani FURS-a.  

Zaradi slabega odziva pri zbiranju sredstev preko SMS donacij v sodelovanju z Rdečim križem, se 
je UO odločil, da s takšnim načinom zbiranja sredstev ne nadaljujemo. 

Obvestilo, ki smo ga prejeli s strani FURS-a omejuje črpanje sredstev na posameznika na letnem 
nivoju. Do razjasnitve zadeve se je črpanje sredstev za nekaj časa ustavilo. Glede na to, da se je 
UO zaradi varstva osebnih podatkov in zagotavljanja integritete posameznika odpovedal vlogi 
prejemnika vlog za subvencioniranje je podobno ravnal tudi v zadevi FURS. UO je svetovalni 
službi in računovodstvu prepustil vodenje evidence prejetih sredstev na učenca iz akcije podari 
pot. Na tak način smo zagotovili integriteto učenca, ki mu je bila skladno s kriteriji odobrena vloga 
za črpanje sredstev iz akcije podari pot in računovodsko kontrolo, ki skrbi, da se posameznemu 
učencu dodeli sredstva v okviru, ki jih predpisuje FURS. Izogniti se želimo, da bi navkljub naši 
dobronamernosti staršem povzročili dodatne finančne težave. 

Nadalje UO ugotavlja, da so prilivi v šolski sklad usahnili. Nekaj več upanja obstaja za akcijo podari 
pot. Če pogledamo črpanje sredstev za leto 2016 ugotovimo, da za normalno delovanje akcije 
podari pot potrebujemo letni proračun v minimalni višini 500,00 €. Problem so tekoči prilivi. Čeprav 
je bilo sprejeto, da se bodo pobirali prostovoljni prispevki ob prireditvah na šoli, je to zamrlo. 

Poraja se vprašanje namembnosti šolskega sklada. Kot kaže bo potrebno spremeniti namembnost 
šolskega sklada v celoti. Pogovori v tej smeri že potekajo, vendar vse se začne pri zaznavi potreb 
in prilivih. Z ravnateljico smo se uskladili glede modela zaznavanja potreb. Težavo nam še vedno 
povzroča pridobivanje sredstev. UO na tej točki izraža zaskrbljenost nad nezainteresiranostjo pri 
pridobivanju sredstev. Tu bo potrebno vložiti več energije in aktivnosti vseh deležnikov. 
Prejemnikov in koristnikov. 

Podari pot 

V koledarskem letu 2016 je bilo prilivov za 331,00 € in sicer: 1,00 € iz donacij SMS, 130,00 € iz 
donacije fizične osebe in 200,00 € iz donacije avkcijske hiše Ludens.  

Iz zbranih sredstev akcije Podari pot smo pomagali petdesetim (50) učencem v skupni vrednosti 
502,82 €.  

Šolski sklad 

V koledarskem letu 2016 je bil edini priliv sredstev za šolski sklad v višini 6,10 €. Medtem, ko je 
bilo za subvencioniranje zimske šole v naravi porabljeno 104,00 €. 
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FINANČNO POROČILO 

Šolski sklad, stanje na računu:  

Podari pot: 

Na kartici konta šolski sklad - podari pot se je od 1.1.2016 do 31.12.2016 zbralo 1013,91 € od tega 
je 1 € SMS donacij. Porabilo se je 501,72 €. Stanje na dan 20.2.2017 na kartici konta šolski sklad – 
podari pot znaša 512,19 €. 

Šolski sklad: 

Na kartici konta šolski sklad – splošno se je od 1.1.2016 do 31.12.2016 zbralo 564,39 €. Od tega je 
558,29 € prenos sredstev iz preteklega leta. Porabilo se je 104,00 €. Stanje na dan 20.2.2017 na 
kartici konta šolski sklad - splošno je 460,39 €. 

 

Predsednik UO šolskega sklada 

Boštjan Bobič Zabreščak 


