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ZAKLJUČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ DUŠANA FLISA HOČE  

za šolsko leto 2018/2019 
 

V šolskem letu 2018/2019 je upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Dušana Flisa Hoče nadaljeval z 
uresničevanjem nalog, opredeljenih v Pravilniku o delovanju šolskega sklada.  
 
Upravni odbor Šolskega sklada je imel v šolskem letu 2018/2019 eno redno in štiri korespondenčne seje. 
 
Z namenom našim otrokom omogočiti večjo kakovost ter višji standard vzgojno – izobraževalnega dela smo 
v tem šolskem letu starše povabili k sodelovanju z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za namen skladen s 
sprejetim planom dela v šolskem letu 2018/2019 in sicer: 

 nakup prenosnega ozvočenja za staro in novo telovadnico, 

 nakup dodatne nastavljive kinestetične mize za 5. razrede in fiksne kinestetične mize za  
podružnično šolo Reka-Pohorje, 

 plačilo predavanja za starše v mesecu januarju na temo »Kako vzgojiti samostojnega in 
odgovornega otroka«, 

 plačilo predavanja za učence od 6. – 9. razreda za večjo prometno varnost »Še vedno vozim - vendar 
ne hodim«. 
 

Vezano na predhodno navedeno je bil v tem šolskem letu realiziran nakup prenosnega ozvočenja za staro 
in novo telovadnico v vrednosti 1.758,24 €. Prav tako je bilo izvedeno plačilo predavanja za starše »Kako 
vzgojiti samostojnega in odgovornega otroka« v vrednosti 591,82 € ter plačilo predavanja za učence 6. – 9. 
razreda za večjo prometno varnost »Še vedno vozim – vendar ne hodim« v višini 143,96 €.  
 
V šolskem letu 2018/2019 je upravni odbor sklada obravnaval in odobril naslednje vloge – prošnje za plačilo 
iz sredstev šolskega sklada: 

- vlogo za plačilo stroškov avtobusnega prevoza za učence 5ih razredov – obisk VDC Sonček v okviru 
projekta Sprejemanje drugačnosti v višini 260,00 €; 

- vlogo za sofinanciranje dejavnosti za učence s posebnimi potrebami v višini 254,00 €; 
- vlogo za sofinanciranje dejavnosti za nadarjene učence 4., 5. in 6. razredov v višini 202,00 €; 
- vlogo za sofinanciranje izleta za uspešne učence v višini 642,50 €. 

 
Vir prilivov denarnih sredstev na račun šolskega sklada v šolskem letu 2018/2019 so predstavljali 
prostovoljni prispevki staršev. Za šolsko leto 2018/2019 pričakujemo še donacijo s strani podjetja 
Prijatelj&prijatelj v višini 400,00 EUR.  
 
Začetno stanje šolskega sklada za šolsko leto 2018/2019 (na dan 1. 9. 2018) je znašalo 4.787,63 EUR. V 
šolskem letu 2018/2019 so bili na podlagi povabila k sodelovanju s strani staršev nakazani prostovoljni 
prispevki v višini 2.340,00 EUR.  
 
Ob upoštevanju predhodno navedenih vplačil in izplačil iz sredstev šolskega sklada v tem šolskem letu je 
stanje sredstev šolskega sklada na dan 31. 8. 2019 3.275,11 EUR, pri čemer se neporabljena sredstva 
prenesejo v novo šolsko leto 2019/2020. 
 
V Mariboru, 1. 9. 2019 

Šolski sklad OŠ Dušana Flisa Hoče 
Lili Kobal, predsednica upravnega odbora 
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