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UVOD 
 
Pri pripravi poročila šolskega sklada smo upoštevali temeljno zakonodajo in notranje 
akte v OŠ Cerklje ob Krki: 
 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 16/07 in 
36/08); 

 Pravila o delovanju in organizaciji šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki. 
 
Pri pripravi poročila smo upoštevali zakonitosti zaupnosti in varstva osebnih podatkov. 
V njem smo povzeli finančni tok prihodkov in odhodkov v letu 2014. Cilji, ki smo si jih 
zastavili z ustanovitvijo Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki, so 
zapisani tudi v tem poročilu. Na uvodnem sestanku Upravnega odbora z dne 1.7.2015 so 
bili izvoljeni organi UO ŠS, in sicer: predsednica Andreja Ninković in podpredsednik 
Janez Gramc. Pravila o delovanju in organizaciji šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki so 
bila soglasno sprejeta. Ravnateljica je kot predstavnica šolskega sklada predstavila 
Poročilo o poslovanju šolskega sklada – kronologija od leta 2005 do leta 2014, kjer se je 
kronološko prikazal finančni tok prihodkov in odhodkov stanja šolskega sklada. V okviru 
tega je bilo predstavljeno stanje na 30.6.2014, kjer so se tudi finančna sredstva v ŠS 
povečala, predvsem iz naslova evropskega projekta Dvig socialnega in kulturnega 
kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti, kjer je bil načrt zasnovan v sodelovanju s starši in pridobivanjem sredstev 
v šolski sklad. Sredstva so se v preteklosti porabljala predvsem za pomoč pri plačilu 
prevoza za zimsko šolo v naravi in posamezno nabavo didaktičnega materiala. 
 
NAČRTOVANI PRIHODKI/ODHODKI 
 
V okviru načrtovanja prihodkov smo sprejeli sklep, da se pridobivajo sredstva na enak 
način kot do sedaj – iz prispevkov staršev, iz prispevkov občanov, donacij, zapuščin, 
zbiranja denarja in dobrodelnih prireditev, akcij zbiranja starega papirja in podobnega. 
Prihodki v letu 2014 so razvidni iz Poročila o poslovanju šolskega sklada 2014: 
 

Stanje na dan 1.1.2014                         29,34 €    

Vplačila v sklad v letu 2014                            19,82 €  odpadne kartuše 

                          616,63 €  
izkupiček novoletni bazar 
2013 

                             77,70 €  
odpadni papir za deklico 
Natašo Rostohar 

                          252,95 €  
izkupiček kuharskih delavnic. 
ob 160-letnici šole 

                               7,42 €  odpadne kartuše 

                               2,22 €  odpadne kartuše 

                       1.600,87 €  polog-Bazar 2014 

      

Poraba sklada v letu 2014 -                       153,27 €  nab.šol.potrebščin 

      

Stanje na dan 31.12.2014                     2.453,68 €    
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V letu 2014 sta bili obravnavani dve vlogi za nabavo šolskih potrebščin, ki ju je ŠS 
(so)financiral v celoti.  Šolski sklad se ni sestal v mesecu septembru, temveč v februarju, 
kjer se je povzelo dogajanje in stanje v letu 2014 ter sprejelo tudi nekaj sklepov in 
zaključkov. 
 
POROČILO 2. SEJE US ŠS 
Predsednica je pozvala k oblikovanju letnega programa dela Šolskega sklada za leto 
2014/2015. Povedala je, da se Upravni odbor ni sestal septembra  zaradi ustanovitve v 
juliju 2014 ter zaradi določenih ciljev, ki so bili postavljeni 1. julija 2014. 
Najpomembnejša stvar je bila pridobitev novih sredstev ob organizaciji dobrodelnega 
božično-novoletnega bazarja v mesecu decembru. Predstavila je tudi finančno poročilo v 
letu 2014 ter finančni tok od 1.1.2014 do 31.12.2014 (zgoraj). Največji prilivi so bili 
prostovoljni prispevki na dobrodelnem božično-novoletnem bazarju. Predstavila je tudi 
višino zneskov po posameznih stojnicah na bazarju (priloga). Del zbranih sredstev na 
dobrodelnem božično-novoletnem bazarju se bo po dogovoru in sklepu šolskega sklada 
dodelil devetošolcem. Članom so bili posredovani trije predlogi, ki sta jih oblikovali z 
ravnateljico, in sicer naj bi devetošolci prejeli 30%, 35% ali 40 % zbranih sredstev. Člani 
UP ŠS so izglasovali sklep, da se devetošolcem nameni 40 % zbranih sredstev na 
dobrodelnem božično-novoletnem bazarju 2014 oz. sredstva v višini 640 €. 
 

Predsednica je podala predlog, da bi sredstva v šolski sklad pridobivali tudi iz naslova 

prispevka staršev, kar se je v šolskih skladih dobrih praks pokazalo kot primeren način 

zbiranja sredstev ter posledično večjo participativnost vseh staršev in otrok. Razmisliti 

bi morali le o različnih prispevkih ter o primerni vsoti. Po krajši razpravi je bil sprejet 

sklep, da se sklop predlogov predstavi Svetu staršev:  

- da se prostovoljne prispevke za šolski sklad zbira na dobrodelnem bazarju ter 

ostalih prireditvah šole;  

- da se kot način plačila predlaga plačilo preko položnice, da se predlaga znesek v 

višini 1€ oz., da se znesek fiksno določi; 

- ter da predsednica podane predloge predstavi na Svetu staršev.  

 
ZAKLJUČEK 
Gregor Lovše je poudaril, da je ključna transparentnost pridobivanja in porabe sredstev. 
Janez Gramc pa je poudaril, da je potrebno staršem bolj predstaviti delovanje šolskega 
sklada. Andreja Ninković je poudarila in zaključila, da je namen šolskega sklada 
predvsem v transparentnosti pridobivanja sredstev, koriščenja le-teh pod okriljem 
optimalne porabe v koristi otroka v letošnjem letu in tudi za v naprej ter nujni temeljiti 
predstavitvi ŠS staršem in javnosti. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Ninković, spec. 
 
 
      Ravnateljica: Andreja Urbanč, prof. 

    


