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POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 

 

 

Upravni odbor v 7-članski sestavi (T. Kranjc, M. Drobne, S. Koželj Juhant, D. Volčini, R. Kaše, 

A. Škorjanc, J. Železnikar) se je v letošnjem letu sestal trikrat, nekaj prošenj pa smo 

obravnavali in o njih odločali korespondenčno. 

 

Člani upravnega odbora smo v začetku leta načrtovali način zbiranja sredstev in  posamezne 

aktivnosti šolskega sklada. Tudi v tem šolskem letu smo kot prednostni področje določili pomoč 

socialno ogroženim družinam (subvencioniranje šole v naravi, pomoč pri plačilu stroškov 

udeležbe na šolskih ekskurzijah, pomoč pri plačilu šolske prehrane) in zbiranje sredstev za 

ureditev šolske kolesarnice. Načrtovan nakup elektronske informativne table smo po pridobitvi 

informacij z nekaterih šol, ki to zadevo imajo, in pogovoru s šolskim organizatorjem IKT 

prestavili za nedoločen čas. Problem je predvsem pri nerazpoložljivosti kadra, ki bi se lahko 

dnevno ukvarjal z vodenjem oziroma upravljanjem informacij na tabli. 

Sicer smo se o natančni organizaciji in izvedbi posameznih aktivnosti dogovarjali na tekočih 

sestankih in preko elektronske pošte (dobrodelni tek v tednu otroka, ustvarjalne delavnice v 

prednovoletnem času, dobrodelni koncert). 

Letos smo prvič izvedli dobrodelni tek, ki se je odvil v tednu otroka. Pri organizaciji in izvedbi 

so v veliki meri sodelovali nekateri starši, ki so se na pobudo gospe Železnikar in po mreži 

predstavnikov v svetu staršev dogovorili o obliki njihovega sodelovanja (prijave udeležencev, 

pobiralci štartnine, akcija prodaje rabljenih igrač….). Pri izvedbi teka so poleg nekaterih staršev 

in petih članov UO (Kranjc, Koželj Juhant, Drobne, Železnikar, Škorjanc) sodelovali tudi učenci 

in učitelj športne vzgoje B. Posedi. Ustvarjalna delavnica v organizaciji in izvedbi gospe 

Škorjanc  in učiteljice Koželj Juhant je bila dobro obiskana, izdelke otrok in staršev pa smo 

prodajali na novoletnem sejmu.  

Kot že omenjeno smo tudi letos starše spodbudili  k  aktivni vključenosti pri izvedbi določenih 

aktivnosti: dobrodelni tek, izdelava izdelkov, peciva za prodajo na novoletnem sejmu in 

dobrodelnem koncertu.  

Božično-novoletni sejem se je letos odvijal na hodniku v prvem nadstropju, vendar je bila 

gneča za tako majhen in manj pretočen prostor prevelika, zato bo potrebno za prihodnje šolsko 

leto razmišljati o reorganizaciji samega sejma (s celotnim UZ in vodstvom šole v avgustu in 

člani UO v septembru). Opažamo tudi, da so stroški za šolske izdelke (za katere je sicer letos 

sredstva prispevala šola) za prodajo na sejmu precej visoki in predlagamo racionalizacijo 

stroškov. 



Dobrodelni koncert, v katerega organizacijo in izvedbo smo bili vključeni predvsem šolski člani 

UO, se je letos odvijal v šolskem večnamenskem prostoru. Dogodek je bil prijeten, dobro 

obiskan, se je pa morda letos s prostovoljnimi prispevki in prodajo izdelkov in peciva (starši in 

člani TD Jarše – Rodica) zbralo malce manj denarnih sredstev kot pretekla leta. Tudi za drugo 

leto predlagamo razmislek o reorganizaciji oz. drugačni izvedbi dobrodelnega koncerta, ki bi 

ga zasnovali širše s športno, zabavno in dobrodelno noto, morda na delovno soboto (dogovoriti 

se in načrtovati na avgustovski seji UZ). 

 

Na šolski sklad je bilo naslovljenih kar veliko prošenj (razvidno iz podatkov spodaj), katere je 

upravni odbor pregledal in odobril ali zavrnil. Prošnja je morala biti ustrezno opremljena s 

podatki o točni višini zaprošenih sredstev in jasnem namenu porabe. Člani UO smo se letos v 

večji meri soočali s težavami zaradi pomanjkanja jasnih kriterijev odločanja (za katere 

aktivnosti so sredstva sklada sploh namenjena), ugotovili smo tudi, da je kar nekaj prošenj 

bilo naslovljenih že po sprejetem dogovoru, da nek dogodek bo izpeljan (ne glede na odgovor 

na prošnjo) ali celo po že izvedenem dogodku. Odobrena denarna sredstva oz. izdatki sklada 

so letos v primerjavi z prihodkom precej visoki. Ravno v izogib vsemu navedenemu smo se na 

zadnji seji dogovorili: 

 Denarna sredstva šolskega sklada se razdelijo po pregledu oddanih vlog v jeseni 

in glede na razpoložljiva sredstva po stanju na računu v mesecu septembru po 

kvotah: socialno ogroženi učenci, obogatitveni programi šole, »naša kolesarnica« 

in fond za izredne razmere (naravne nesreče, smrt v družini,…). 

 Vsi prosilci (učitelji, tudi starši za subvencije v ŠVN) morajo načrtovati dejavnost 

in oddati vlogo z okvirno višino zaprošenih sredstev. Starši že na prvem RS 

prejmejo obrazec, na katerem morajo označiti, če bodo uveljavljali pomoč iz 

sklada. 

 Za obogatitvene programe šole smo določili kriterij, da lahko učitelj / mentor na 

vsaka tri leta poda prošnjo za plačilo nadstandardnega programa na šoli. Hkrati 

mora za del financiranja stroškov dejavnosti sam pridobiti sponzorja – donatorja 

oziroma poiskati nek drug vir sredstev. Pogoj za pozitivno rešitev prošnje je, da 

ta aktivnost, dejavnost prispeva k promociji naše šole. Skupina učencev te 

interesne dejavnosti nato na ustrezen način sodeluje pri različnih aktivnostih 

šolskega sklada (določijo člani odbora). 

Na zaključni seji ali uvodni avgustovski seji bomo strokovnim delavcem šole predstavili 

usmeritve in logistiko podajanja prošenj, oblikovan bo tudi obrazec za zaprosilo 

mentorja/učitelja ter obrazec za starše. Objavili ga bomo na spletni strani. 

 

V letošnjem letu smo denarna sredstva zbirali: 

- v okviru posameznih namenskih akcij: dobrodelni tek, zbiralna akcija papirja, 

prednovoletni sejem, dobrodelni koncert Otroci za otroke (27.3.2014),  

- nakazilo prostovoljnih prispevkov za šolski sklad preko poslanih položnic 

(položnice poslane v februarju in juniju). 

 

Višina zbranih sredstev in namen ter višina porabe sredstev so predstavljeni spodaj.  

 



V tem šolskem letu smo sredstva iz šolskega sklada namenili: 

- 2.127 € za subvencije za šole v naravi za učence iz socialno-ekonomsko šibkejših 

družin, 

- 1.562 € druga pomoč soc.ogroženim družinam (pomoč pri plačilu šolske prehrane, 

ekskurzij, šolske avtobusne vozovnice), 

- 1.410 € nadstandardne dejavnosti – financiranje ali delno financiranje: plesna 

animacija v okviru projektnega dneva, učna ura g. Hatlaka, prevoz na Ptuj za 

udeležence Unesco teka, udeležba na srečanju mladih zgodovinarjev, izlet ŠSU 

 

Višina zbranih sredstev z akcijami v tem šolskem letu do konca maja 2013: 

- Preko prostovoljnih prispevkov preko položnic  3.000,17€, 

- Dobrodelni tek: 297€ 

- Novoletni sejem – 2.699 € 

- Dobrodelni koncert: 756€, 

- Zbiralni akciji papirja (oktober in maj): še niso poslali podatka o višini sredstev. 

 

Skupna višina sredstev na računu šolskega sklada: 8.563,81€. 

 

 

 

 

Okvirno smo določili prednostno usmeritev za investicije sredstev sklada za v 

prihodnje: ureditev kolesarnice pred šolo, ki bo predvidoma realizirana v 

prihodnjem poletju.  

 

                                                                               Zapisala: Tjaša Kranjc 

                                                                           Predsednica UO šolskega sklada 

 


