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POROČILO O DELOVANU ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE NOVA GORICA V ŠOL. L. 

2012/13 

 
 
šolski skladi srednjih šol so postali obvezni leta 2008. Na Gimnaziji Nova Gorica je sklad pričel delovati s 

sklepom Sveta zavoda  13. 10. 2008. Iz sredstev šolskega sklada se financirajo: 

 dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev , 

 nakup nadstandardne opreme in  financiranje dejavnosti za zviševanje standarda pouka.  

 

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Upravlja 

in vodi  ga upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz 3 predstavnikov staršev (Julija Šušmelj Stevanovič, 

Nives Podgornik, Samo Eržen), 3 predstavnikov delavcev šole (Anastazija Makorič Bevčar, Ines Vižin, Pavel 

Bone) in 1 predstavnika dijakov (Aljaž Bizjak). Predsednik Upravnega odbora je predstavnik staršev Samo 

Eržen. S poslovanjem šolskega sklada se redno seznanjajo dijaška skupnost Gimnazije, svet staršev in svet 

zavoda. Pri nabavah iz sredstev šolskega sklada se vedno upoštevajo predlogi dijakov, staršev in zaposlenih na 

šoli. O delovanju sklada ste  starši obveščeni na roditeljskih sestankih in sestankih sveta staršev. Pravila 

delovanja šolskega sklada so dostopna na spletni strani šole. 

 

V šol. l. letu 2012/13 so se nadaljevale dejavnosti v učilnici 4, ki je bila opremljena z 10 računalniki in barvnim 

laserskim tiskalnikom in možnostjo brezplačnega fotokopiranja dijakov na profesionalnem, barvnem 

fotokopirnem stroju. Strojna oprema in fotokopirni stroj so bili nabavljeni iz sredstev šolskega sklada poleti 

2010. Tiskalnik je bil zaradi lažjega nadzora porabe jeseni premeščen v šolsko knjižnico, kjer lahko dijaki tiskajo 

seminarske, maturitetne, projektne in druge naloge. 

 

Upravni odbor šolskega sklada se je v letu 2012/13 sestal 3 krat, po potrebi pa je dejavnost usklajeval po 

elektronski pošti. Na sestankih je med drugim sprejel predlog Načrta nabav iz sredstev šolskega sklada v letu 

2013 in predlagal minimalni prispevek staršev v letu 2013 v višini 15,00 evr.  

 

Februarja 2013 je upravni odbor skupaj z vodstvom šole oblikoval dopis za starše, v katerem so bili povabljeni k 

plačilu prostovoljnega prispevka v šolski sklad. Dopis so prejeli vsi starši dijakov gimnazije po e-asistentu, 

položnice pa po pošti. 

 

V šol. l. 2012/13 se je zbrani denar namenil za:  

 

 delno financiranje oskrbnika v šolskem domu Triglavska roža v Trenti, 

 delovanje šolskega orkestra, 

 tečaj digitalne fotografije, 

 nakup digitalnega fotoaparata za izvajanje tečajev, delavnic in dokumentiranje, 

 usposabljanje za medvrstniške mediatorje, 

 ekskurzijo za dijake naravoslovnih projektov na razstavo Razkrita telesa v Ljubljani 

 nakup obešalnikov in posod za dežnike za vse učilnice v prostorih gimnazije in ateljejih. 

 

 

 


