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POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE NOVA GORICA V 

ŠOL. L. 2013/14 

 

 

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 (Nataša Novak, Nives Podgornik, Martin Faganel), 3 predstavnikov 

delavcev šole (Miran Tratnik, Natalija Arčon, Mojca Zgonik Bizjak ) in 1 predstavnika 

dijakov (Timi Vremec).   Predsednica Upravnega odbora je predstavnica staršev Nataša 

Novak. Sedanji mandat UO traja od 29. 3. 2014 do 28. 3. 2018. 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. 

 

 

Upravni odbor šolskega sklada se je v letu 2013/14 sestal 2 krat – prvič na dopisni seji 

februarja meseca še v stari sestavi UO in 8. 4. 2014 v novi sestavi.  Na sestankih je med 

drugim sprejel predlog Načrta nabav iz sredstev šolskega sklada v letu 2014 in predlagal 

minimalni prispevek staršev v letu 2014 v višini 15,00 evr.  

 

 

V šol. l. 2013/14 se je zbrani denar namenil za: 

 

 delno financiranje oskrbnika v šolskem domu Triglavska roža v Trenti, 

 delovanje šolskega orkestra, 

 tečaj nemščine, 

 tečaj Brain gym 

 

 

 

 

 


