
OŠ ŠMARTNO NA POHORJU  
Šmartno na Pohorju 24 a 
2315  Šmartno na Pohorju 
 

Datum:  14. 9. 2017 
Številka: 1b/17   
 

ZADEVA:  POROČILO O PORABI sredstev šolskega sklada v šolskem 

letu 2016/17 

 

 Stanje na dan 31.  8. 2016  je znašalo 105,30 €.  
  

 Stanje na dan 31.  8. 2017  pa  207,91 €.   
 

1. Podan je bil izračun stanja sredstev šolskega sklada na dan 31. 

12. 2016 (na računu ŠS: 742,06 €) in na dan 31. 8. 2017 (na 

računu ŠS: 207,91 €). 

  

2. Od 31. 12. 2016 do 31. 8. 2017 je bilo za 553,38 € PRILIVOV 

(prispevki staršev, skrbnikov,  sofinanciranje ŠS,  zbiralne akcije 

papirja, tonerjev, kartuš …). 

 

 

3. ODLIVI so bili evidentirani za isto obdobje v vrednosti 1.087,53 €  

(prehrana – zapadle obveznosti, zimska in letna šola v naravi, ekskurzije 

učencev od 1. -  9. razreda ter individualne vloge vlagateljev, predstava in 

prevoz učencev od 1 . – 9. razreda v Slov. Bistrico iz sredstev bazarja oz. 

razlika se krije iz ŠS).   

 

4. Vir:  Stanje sredstev na šolskem skladu med 31. 12. 2016 in 31. 8. 2017, 

preglednica gospe računovodkinje, Marije Juhart, datum – 31. 8. 2017. 

Stanje na dan 31. 8. 2016 je razvidno iz preglednice, s prikazom sredstev 

med 30. 4. 2016 in 31. 12. 2016.  

 



5. Izvod poročila o finančnem stanju, prilivih in porabi sredstev ŠS za leto   

2016/17 se posreduje računovodstvu OŠ,  en izvod pa se hrani v dokumentacijo 

ŠS.  

 

6. Poročilo se objavi na spletni strani šole. 

 

 

ZAHVALA – Iskrena hvala vsem, ki ste s prostovoljnimi prispevki 

(dvakrat po 10 €) in skrbnim sodelovanjem  podprli delovanje ŠS.  

Marsikomu smo pomagali poiskati pot pri stiskah s plačili pri večjih 

zneskih  in omogočili sofinanciranje ekskurzij, zimske letne šole v 

naravi, prireditve in prevoza v Slov. Bistrico.   

 

 

 

OPOMBA: Zelo veseli bomo Vaših pobud za novo šolsko leto 2017/18. 

Najlepša in iskrena hvala za dobro sodelovanje in podporo šolskemu 

skladu. 

 

 

                                                                                    Pripravila:  Mojca Šega      

                                                                                         predsednica UO ŠS                                 


