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Poročilo o delu Šolskega sklada OŠ Cerklje ob 
Krki v šolskem letu 2019/2020 

SPLOŠNO 
Upravni odbor (UO) šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki sestavljajo trije predstavniki zavoda: 

Andreja Ninković - predsednica, Janja Leskovar, Tanja Lekić ter štirje predstavniki staršev: Franc 

Škaler – podpredsednik, Estera Gramc Žičkar, Marjan Drečnik in Silvo Srpčič.  

Upravni odbor se je sestal na dveh uradnih sestankih (september, julij) ter sklepal na treh 

korespondenčnih sejah. 

 

PRENOS DENARNIH SREDSTEV 
Prenos denarnih sredstev iz šolskega leta 2018/2019 je bil v višini   7.175,77 €.  Stanje na 

31.12.2019 je bilo 8.419,15 € Poraba sklada v šolskem letu 2019/2020 je bila od 1.9.2019 do 

31.8.2020 v višini 3.192 €. Vplačila v sklad pa so se gibala v višini 6.455,56 €. Stanje na dan 

30.6.2020  je 7.007,21€. 

V šolskem letu 2019/2020 smo večino sredstev namenili sofinanciranju vseh nadstandardnih 

dejavnosti, za katere že vrsto  leto namenjamo največ sredstev. Sklep ŠS o tem, da se financirajo vse 

nadstandardne dejavnosti v višini 15 % prevoza, smo nadgradili z odločitvijo, da se financira 20 % 

višine prevoza. Sofinancirali smo poletno šolo v naravi v Savudriji za vse otroke,  individualne vloge 

za poletno šolo v naravi v Savudriji, avtobusne prevoze v višini 20% (poletna šola v naravi v 

Savudrijo 3.-4.r, zimska šola v naravi na Rogli, 5.r.), sofinancirali zimsko šolo v naravi na Rogli 

5.razred za vse otroke, sofinancirali nakup notranje opreme/kinestetične mize in stoli in 

sofinancirali fotografiranje za 9.razred. 

 

Prihodke v ŠS smo pridobili iz prostovoljnih prispevkov staršev in pedagoških delavcev, z 

zbiranjem izrabljenih kartuš in odpadnega papirja, s prostovoljnimi prispevki in z donacijami, z 

različnimi dobrodelnimi dogodki, ki smo jih uvrstili v načrt dela. Namen je bil, da se osredotočimo 

na pridobivanje sredstev skozi vse leto z manjšimi dobrodelnimi dogodki, kar bi bilo posledično 

organizacijsko lažje za pedagoške delavce in starše.   

 

PORABA SREDSTEV - ODLIVI 
Porabo sredstev šolskega sklada smo izvajali v skladu s pravili šolskega sklada in glede na finančni 

plan šolskega sklada za leto 2019.  

V šolskem letu  2019/2020 smo sredstva namenili tako: 

1. sofinanciranje poletne šole v naravi 3.- 4.razred (35 učencev/20 € na otroka) 

2. sofinanciranje prevoza poletne šole v naravi 3.- 4.razred (35 učencev) 

3. financiranje individualnih vlog staršev/učencev poletne šole v naravi (6 vlog) 

4. sofinanciranje zimske šole v naravi 5. razred (13 učencev/25 € na otroka) 

5. sofinanciranje prevoza zimske šole v naravi 5. razred (13 učencev) 

6. sofinanciranje notranje opreme (kinestetične mize in stoli) (15 miz, 20 stolov) 
7. financiranje fotografiranja za 9. razred (15 učencev). 

Stanje na dan 30.6.2020  je  7.007,21 €. 



 

 

3 

 

 

Tabela 1: Prilivi in odlivi v šolskem letu 2019/2020 

Stanje na dan 1.9.2019                   7.175,77 €     

Vplačila v sklad 2019/2020 

         

2.245 €  prostovoljni prispevki – pravne osebe 

     
  5,06 €  odpadni material - kartuše 

            979,70 €  odpadni material - papir 

 3.005,48 €  

dobrodelna dogodka (Tek podnebne 

solidarnosti, Čarobni december) 

  220,52 €  akcija 1€ 

 SKUPAJ vplačila 2019/2020 6.455,76 €   

Poraba sklada od 1.9. 2019 

dalje                             150 €  prispevek 9.razredu 

          385,39 €  prevozi od 1. do 9. razreda 

 1025 €  šoli v naravi 

          997,35 € notranja oprema 

          634,26 € individualne vloge staršev/učencev 

 SKUPAJ poraba v letu 2019 -2.194,65 €   

Stanje na dan 30.6.2020 7.007,21 €    

 

NAČRTOVANI PRILIVI/REALIZIRANI PRILIVI 
 

V tabeli je razvidna razlika med načrtovanimi in realiziranimi prilivi. V šolskem letu 2019/2020 je 

realizacija nekoliko višja od načrtovanega pri določenih postavkah.   

 

Tabela 2: Načrtovani in realizirani prilivi 

VSEBINA NAČRTOVANI PRILIVI REALIZIRANI PRILIVI 
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI 276 € 220,52 € 
AKCIJA PAPIRJA, KARTUŠ  1200 € 984,76 €  
DONATORJI 1000 € 2245 € 
DOBRODELNI DOGODEK   2000 € 3005,48 € 
   
Skupaj: 
 

4476 € 6.455,76 € 

 
Izvedli smo dva dobrodelna dogodka. Upoštevali smo predlog članov UO, da bi priredili športni 

dogodek, ki bi privabil več zunanjih obiskovalcev, in ne samo staršev. Upoštevali smo predlog, da 

dobrodelni dogodek v mesecu decembru izpeljemo v manjšem obsegu ter da dogodek ne vpliva 

neposredno na učni proces.  Prilivi obeh dobrodelnih dogodkov, prostovoljnih prispevkov in 

donacij so znašali 1.594,55 € (Tek podnebne solidarnosti) + 2.655,93 € (Čarobni december); 

4.250,48 €.  
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Izpeljali smo eno akcijo »Šolski sklad ni zaman« v Tednu otroka, ki pa ni dosegla pričakovanih 

rezultatov (220,52 €). Določeni oddelki v vrtcu ali razredi v šoli niso zbrali pričakovane vsote. 

Drugo akcijo zaradi COVID-19a nismo izpeljali. 

Izvedli smo tri akcije zbiranja papirja (september, november, maj), čeprav so bile načrtovane štiri 

akcije. 

Pod okriljem dveh dobrodelnih dogodkov sta predsednica Šolskega sklada ter organizator dogodka 

Teka podnebne solidarnosti zbirala donacije in sponzorstva za Šolski sklad. Donatorji pri 1. 

dobrodelnem dogodku so bili: SL-inženiring, John Boyd, Mojca Retelj, s.p., Ivan Druškovič, s.p., AFP 

Dobova, GLM – Lovše. Donatorji pri 2. dobrodelnem dogodku so bili: Andas d.o.o., Baznik Mihael, 

s.p., Anica Hribar, Adrijana Božič, Epra d.o.o. Ljubljana, DD ELMONT Krško, Q TECHNA Ljubljana, 

Kovaninastroj d.o.o., DPM Cerklje ob Krki, Odvetniška zbornica Slovenije. 

Pri pridobivanju donacij smo bili izredno uspešni, saj je ta znesek presegel načrtovane prilive 100% 

(2245 €). 

 

AKTIVNOSTI ČLANOV UO ŠOLSKEGA SKLADA 
Letošnjo šolsko leto je pripravo finančnega poročila sestavila računovodkinja, Silva Medvešek. 

Finančno poročilo šolskega sklada je svetu zavoda v mesecu februarju predstavila ravnateljica. 

Sestali smo se na dveh srečanjih šolskega sklada, pripravili letni delovni načrt ŠS za leto 2019/2020. 

Upoštevali in nadaljevali  smo s sloganom Šolski sklad ni zaman, z majhnimi dobrodelnimi dogodki, 

katerih nosilci so bili učitelji, prošnjami donatorjem in akcijami zbiranja starega papirja. Pripravili 

smo tudi seznam podjetij, na katere smo naslovili vlogo za sofinanciranje nadstandardnih 

dejavnosti (Čarobni december), kakor tudi posebej ob dobrodelnih dogodkih (Tek podnebne  

solidarnosti). Priprava vseh zapisnikov je bilo delo Janje Leskovar. Pripravo vseh korespondenčnih 

sej, uradnih zaznamkov in sklepov, obveščanje članov in staršev je bilo delo članice Andreje 

Ninković. Pripravili smo tudi posebne zahvale učencev kot oblika zahvale večjim donatorjem in 

sponzorjem. Odločali smo tudi o individualnih vlogah in različnih pobudah, o čemer smo se 

dogovarjali na treh korespondenčnih sejah. 

 

DOGOVORI UO ŠOLSKEGA SKLADA 
V okviru predlogov staršev in UO smo se dogovorili: 

1. Donacije podjetjem izrekamo in izročimo osebno avgusta. Osredotočamo se na lokalne 

organizacije/podjetja ali samostojne podjetnike; hkrati pa tudi tja, kjer prepoznavamo možnost 

uspeha. Odločili smo se za zlate, srebrne in bronaste donatorje – »dolgoročno doniranje«. 

(delno realizirano) 

2. Prostovoljni prispevki staršev v šol. letu 2019/2020  so določeni. Višina je od 1€ naprej. Način 

oddaje prispevkov: Otrok prinese prispevek in ga odda v posebno škatlo »ŠOLSKI SKLAD – NI 

ZAMAN«. Oblikovali smo motivacijsko vabilo. Razmišljali smo o tem, da akcijo izpeljemo 2x. 

Sklenili smo, da načrtujemo in se odločimo glede višine oz. načina zbiranja v prihajajočem letu. 

(delno realizirano, zaradi COVIDA-19) 

3. Vse štiri akcije zbiranja papirja bodo namenjene Šolskemu skladu, saj je potrebno ozaveščati 

kulturo sobivanja in skupnega participiranja in ne individualizma. S stališčem se strinja vodstvo 

kakor tudi Svet staršev. Akcije zbiranja papirja bomo nadaljevali v okviru projekta POGUM, 

katerega nosilka je učiteljica Martina Maček, kjer bomo nagrajevali najboljši razred (delno 

realizirano). 
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4. OŠ Cerklje ob Krki se zavezuje, da bo obveščala starše na 1. roditeljskem sestanku in govorilnih 

urah ter spletni strani o prispevkih staršev za šolsko leto 2019/2020 in poročala o delovanju 

šolskega sklada. Poudarek je na obeh spletnih straneh; vrtca in šole. Spletno stran smo ažurirali; 

dokončna izvedba je izpeljana avgusta. (realizirano) 

5. Šolski sklad je sprejel priporočilo Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije o 

priporočilu Fursa glede dejavnosti šolskega sklada in omejitve določanja pomoči za socialno-

ogrožene družine z utemeljitvijo nastanka šolskih skladov po 136.členu ZoŠ. 

6. Vodstvo šole določi odgovorne nosilce dobrodelnih dogodkov po mesecih. Za vodenje, 

ažuriranje in organizacijo dogodkov sta zadolženi Martina Maček in Mojca Šterk. (Poročilo - 

priloga 2). 

 

SKLEPI UO ŠOLSKEGA SKLADA 
1. Aktivnost članov ŠS se je najbolj izkazala pri načrtovanju in oblikovanju načrta dela 

2019/2020 kot tudi pri pridobivanju sponzorjev in donatorjev na obeh dobrodelnih 

dogodkih.  

2. Vodstvo je pokazalo aktivno vlogo pri pridobivanju sredstev (s strani poslovnih partnerjev 

šole) za pokritje stroškov dobrodelnih dogodkov, kakor tudi učiteljev, staršev in vsem, ki so 

se odzvali sponzorstvu za srečelova. 

3. Člani so se ažurno  odzivali na korespondenčne seje. 

4. Ocenjujemo, da je bilo delo, ki ga je UO ŠS opravil v šolskem letu 2019/2020, uspešno. 

Ugotavljamo, da smo presegli načrtovane prilive. Poraba v tem šol. letu je bila omejena 

zaradi nastale situacije povezane s COVID-19, vendar je ŠS upošteval predloge vodstva ter 

odločal na korespondenčnih sejah. 

5. Načrtovani dobrodelni dogodki iz šolskega leta 2019/2020 se prenesejo v šolsko leto 

2020/2021. 

 
 

Podpredsednik UO Šolskega sklada: Franci Škaler                                    

 

 

Predsednica UO ŠS: Andreja Ninković, spec. 
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Priloga   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Po 108. členu Zakona o  dohodnini –ZDoh-2se v  davčno  osnovo od  drugih  dohodkov ne všteva: 
Posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 eurov oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih 
v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov. 
  
 Še pojasnila FURSA: 
Šola ima šolski sklad v katerem zbira donacije. Ker se ga vse več uporablja za pomoč socialno ogroženim učencem se 
pojavlja veliko vprašanj kako mora šola obravnavati to pomoč. FURS pojasnjuje, da se izplačila iz šolskega sklada štejejo 
za darila in so obdavčena z dohodnino po stopnji 25%. 
Glede na to, da šolski skladi, kot so opredeljeni v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 
niso namenjeni za pomoč socialno ogroženim otrokom in zato izplačila iz teh skladov ne morejo biti oproščena 
dohodnine, je Zveza RFR vprašanje naslovila na Furs.  
 
Iz njegovega odgovora izhaja, da se izplačila iz šolskega sklada štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena z 
dohodnino. Akontacija dohodnine od daril se izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove. Pri tem ni pomembno, 
ali so darila prejeta v denarju ali kot storitev. Darila, katerih posamična vrednost ne presega 42 EUR, in darila, prejeta 
od istega darovalca, če njihova skupna vrednost v davčnem letu ne presega 84 EUR, se ne vključijo v davčno osnovo 
oziroma niso obdavčena (108/2 Zakona o dohodnini).  
 
Posebej pa je Furs poudaril, da gre v tem primeru za problematiko, ki jo je treba reševati s sistemskega vidika, predvsem 
z določitvijo namena izplačil iz šolskih skladov. Za rešitev te problematike se je Ministrstvo za finance obrnilo na 
pristojni direktorat Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bo ob pripravi naslednje novele ZOFVI ustrezno 
dopolnilo pravne podlage glede izplačil iz šolskih skladov. 
 
Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije  
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Priloga 1 
 
 

ZBIRANJE SREDSTEV ZA ŠOLSKI SKLAD v šolskem letu 2019/2020 
 
Izvedli smo 5 načrtovanih dejavnosti/dobrodelnih dogodkov: 
 

1. Zbiralna akcija starega papirja  24. - 26. 9. 2019               -3980kg 

2. Tek  podnebne solidarnosti  24. 10. 2019  

3. Zbiralna akcija starega papirja  26. - 28. 11. 2019            -2520kg 

4. Čarobni december  5. 12. 2019                 

5. Zbiralna akcija papirja  21. 5 .- 26. 5. 2020          -2900kg 

 
Sprva je bila akcija načrtovana 17. - 19. 3 2020, a smo jo odpovedali zaradi zapiranja šol in dela od doma, 
na pobudo staršev smo jo izvedli maja. Četrte zbiralne akcije nismo potem več izvedli, saj bi bila oba 
termina preveč skupaj.  
 
Ostale dejavnosti so odpadle zaradi karantene. Literarni večer je bil prestavljen na april, da ni bil takoj 
po novem letu (pa je potem odpadel).  
 
V načrtu je bilo, da nagradimo najuspešnejši oddelek ob koncu šolskega leta, vendar nismo tega izpeljali, 

saj nam tudi ni uspelo izpeljati vseh načrtovanih zbiralnih akcij. Vse skupaj je pa posledica trenutnih 

razmer, ki jih je prinesla korona. 

V prihodnjem šolskem letu bo treba staršem na roditeljskem sestanku ob začetku šolskega leta 

poudariti, da se držijo dogovorjenega termina dovoza papirja in naj ne čakajo zadnjega dne, saj smo 

odvisni od odvoza papirja in po navadi pridejo po zabojnik že zjutraj. Poleg tega je zelo težko organizirati 

tehtanje papirja tudi v kasnejših urah in tudi več dni, saj je to povezano s kadrovskimi pogoji. 

 

 

 

Cerklje ob Krki, 30. 6. 2020       

 

 

Martina Maček, Mojca Šterk 
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Priloga 2 

Načrt zbiranja sredstev za šolski sklad v šolskem letu 2019/2020 
 
Z Mojco sva zadolženi za pripravo načrta zbiranja sredstev za šolski sklad. Ker “več glav več ve” vas 
prosiva, da razmislite in dopišete v spodnjo preglednico svoje predloge (kaj, kako in kdaj bi lahko izvedli). 
Nekaj predlogov sva že zapisali.  
 

MESEC PREDLAGANA AKTIVNOST 

september  zbiralna akcija starega papirja (24. 9. - 26. 9.) 

oktober 17. 10. : Tek solidarnosti (štartnina za starše, srečelov, peka palačink, čaj, (kostanj???)  

november  zbiralna akcija starega papirja 

 

december  stojnica z novoletnimi voščilnicami (izdelovali bi jih lahko v OPB ali v okviru RU) - npr. 
v času govorilnih ur   

 stojnica z dobroticami – ČAROBNI DECEMBER/PRAZNIKI DIŠIJO z vključitvijo staršev 
(sponzorstva, donacije, dobrodelni izdelki, prostovoljni prispevki, kolo sreče, DPM) 
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januar  
 DAN POEZIJE - literarni večer, mogoče glasbeni gost, prostovoljni prispevki 

februar  VALENTINOV PLES 
 

 

marec  zbiralna akcija starega papirja 
 DRAŽBA SLIK NA PLATNU 
 MATERINSKI DAN - stojnica z izdelki (vzgojiteljice, prostovoljci) 

 

april  “prodaja” sadik zelenjave, zelišč, okrasnih rastlin, ki jih bomo vzgojili pri pouku in 
izbirnem predmetu Rastline in človek (npr. stojnica v času govorilnih ur ali 1x po 
pouku) 

 

maj  zbiralna akcija starega papirja 
 Prodaja izdelkov, ki so nastali v RAPu. Katerakoli dejavnost, kakršenkoli izdelek, ki bo 

primeren za prodajo.  

junij 
 

 


