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LETNI NAČRT ŠOLSKEGA SKLADA ZA 

ŠOLSKO LETO 2015/2016 
 

V šolskem letu 2015/16 načrtujemo naslednje dejavnosti za zbiranje sredstev. 

1. VIŠINA PRISPEVKA V ŠOLSKI SKLAD ZA STARŠE UČENCEV 

Starši učencev za šolsko leto 2015/2016 prispevajo v šolski sklad po 1 €/EUR ali več. 

Prispevek bomo zbirali v Tednu otroka od 5. do 15. oktobra 2015. Učenci in otroci vrtca 

prispevek prinesejo učiteljici ali vzgojiteljici. Prispevki so prostovoljni. Višino prispevka 

lahko določijo tudi starši sami. 

 

2. ZBIRANJE SREDSTEV 
 Donacije  

 Prostovoljni prispevki 

 Sponzorji 

 Zbiranje zamaškov  

 Zbiranje starega papirja  

 Dobrodelni božično-novoletni bazar  

 

Specifični načini: 

 

1. Donacije podjetij (v prihajajočem šolskem letu začeti s projektom aktivnega kontaktiranja 

uspešnih večjih in manjših podjetij v okolju, predvsem pa podjetij, ki so del lokalne 

skupnosti OŠ Cerklje ob Krki). Potreben bo oseben kontakt, predstavitev sklada pa bo 

podprta s primerno oblikovanim dopisom za morebitne donatorje. S tovrstno akcijo 

predvidevamo, da bomo zbrali okoli 500 EUR. 

UO Šolskega sklada je poudaril smernice: 

- potencialnim donatorjem se dopis preda osebno, 

- oblikuje se zahvala donatorjem, 

- seznam donatorjev se objavi tudi na spletni strani šole, 

- za pomoč pri osebnem stiku z donatorji se poprosi tudi starše na Svetu staršev, ki lahko 

preko svoje mreže vključijo tudi ostale starše, 

- poseben dopis za donacijo morebitnih višjih sredstev, se sestavi tudi za starše in se ga 

(na predlog prisotnih staršev UO) razdeli učencem in vrtčevskim otrokom.  

 
2. Dobrodelna prireditev za zbiranje sredstev (prireditev z obiskom znanih osebnosti, 

športnikov, glasbenih skupin, o tej ideji je potrebno razmisliti, in jo v primeru pozitivnega 

odziva sveta staršev in vodstva šole umestiti v šolski koledar) je načrtovana ob podpori 

staršev in šole. 

  

3. Sredstva bomo najprej porabili za šolske potrebščine. V kolikor bo sredstev še kaj ostalo, 

pa jih bomo namenili še za obvezne ekskurzije ali šole v naravi, izlete, nadstandardne 

dejavnosti, tabore CŠOD. Sredstva bomo namenili družinam z več otroki, družinam z nižjim 

SES ter ostalim družinam in otrokom. 
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4. V šolskem skladu bodo ločena sredstva za vrtec in šolo. 

 

5. Porabo sredstev bomo določili po vlogah in sprotnih namenih. 

 

Sredstva šolskega sklada bodo uporabljena za namene, ki so opredeljeni v zakonu oziroma v 

internih aktih (pravila šolskega sklada) ali sklepih organov šole (OO ŠS) kot: 

 

 solidarnostna pomoč socialno in ekonomsko šibkejšim, 

 podpora nadarjenim, 

 prevozi in vstopnine ob dnevih dejavnosti, 

 plačevanje kotizacij za tekmovanja, 

 nakup nadstandardne opreme, 

 drugo. 

 

3. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

 
Vlagatelju se zaprošena sredstva pomoči iz šolskega sklada lahko dodelijo v celoti ali deloma.  

 

Sredstva se prednostno dodeljujejo:  

 učencem, katerih starši so upravičeni do denarne pomoči,  

 učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodek na družinskega člana ne presega 30 

odstotkov od neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu,  

 učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodek ne presega 40 odstotkov od neto 

povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu in če so v družini prisotni 

še drugi problemi,  

 učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodki presegajo zgoraj navedene kriterije, se 

sredstva dodelijo v primerih: 

o bolezen v družini (več kot tri mesece), 

o brezposelnost staršev (več kot tri mesece), 

o dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini (zasvojenost, razveza, 

smrt v družini…).  

 

Dodatni predlogi oz kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega sklada:  

- da se ob enkratni vlogi za več otrok financira:  

1. otrok – 100% financiranje, 2. otrok 50% financiranje,   

- da lahko ena družina vloži v šolskem letu (t.j. od 1. 9. do 31. 8.) največ dve vlogi, ki jih upravni 

odbor obravnava.  

 

Vloge za dodelitev sredstev zbira ga. Andreja Ninković, šolska svetovalna delavka, ki pripravi 

predloge, o upravičenosti prejetih sredstev prosilcev, pa odločajo člani UO šolskega sklada, 

največkrat dopisno z glasovanjem.  
 

4. LETNI NAČRT PRILIVOV 
 

Letni načrt prilivov 2015/2016  

 
Trenutno stanje sredstev s 1.9.2015 znaša: 529,01 EUR. 
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Planirani prilivi iz prispevkov staršev. Cilj je zbrati 191 prispevkov po učencu in 73 prispevkov po 

otroku iz vrtca. Če 264 staršev nakaže po 1 EUR, zberemo  - 264 EUR.  

Planirani prilivi iz novih drugih akcij sklada (dodatni sponzorji, zlati sponzor, srebrni sponzor, 

bronasti sponzor – za zbiranje denarnih sredstev in oglaševanje sponzorja na prireditvah in spletnih 

straneh 1 leto, druge akcije pri zbiranju klasičnih prilivov) – 500 EUR. 

 

Planirani prilivi iz dobrodelne glasbene prireditve z bazarjem – 1000 EUR. 

 

 

Letni načrt odlivov 2015/2016 

1. sofinanciranje šole v naravi (po otroku 5 € ali 10€), 

2. sofinanciranje atlasov (200€), 

3. delež sredstev na učenca 9. razreda (25 € po otroku več ali manj), 

4. sofinanciranje šolskih potrebščin (glede na prispele vloge), 

5. dodatni/nadstandardni programi (glede na stanje v šolskem skladu). 

 

 

Tabela 1: Prikaz prilivov in odlivov  

 

PRILIVI  ODLIVI  

 

TRENUTNO STANJE 

 

  529,01€ 

 

SOF.ŠOLA V NARAVI  

 

370€ 

PRISPEVKI STARŠEV   264 € SOF.ATLATOS  200€ 

DONATORJI   500 € SOF.9.RAZRED cca 500€ 

DOBRODELNA PRIREDITEV 1000 € ŠOL. POTREBŠČINE cca 500€ 

SKUPAJ 2293,01€ DRUGO 723€ 

  SKUPAJ / 

 

Prioritetna naloga: 

Oblikovanje skupine zainteresiranih staršev, ki niso člani sveta staršev in imajo željo in možnost 
aktivno sodelovati pri delovanju šolskega sklada – pri pridobivanju sponzorjev in donatorjev. 

Načrt za leto 2015/16 je povečati sredstva šolskega sklada za okoli  30%.  

 

 

Pripravila:  

Andreja Ninković, spec.  

 

 

 

 

 

 

Cerklje ob Krki, 23.september 2015 


