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



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.

Šolski sklad je začel poslovati s 1.7.2014, ko so bili izvoljeni organi UO ŠS, predsednik
in podpredsednik. Članom Upravnega odbora Šolskega sklada je bilo predstavljeno
Poročilo o poslovanju šolskega sklada; kronologija od leta 2005-2014, kjer se je
prikazal finančni tok prihodkov in odhodkov ter stanje Šolskega sklada.
Leto 2014
V okviru tega je bilo predstavljeno stanje na 30.6.2014. Finančna sredstva šolskega
sklada so se povečala predvsem iz naslova evropskega projekta Dvig socialnega in
kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti. Načrt je bil zasnovan v sodelovanju s starši in s pridobivanjem
sredstev v šolski sklad. Sredstva so se v preteklosti porabljala predvsem za pomoč pri
plačilu prevoza za zimsko šolo v naravi in nabavo didaktičnega materiala.
Od julija do decembra 2014 je Šolski sklad deloval v okviru korespondenčnih sej. Na
Svetu staršev junija 2015 smo predstavili delovanje ter načrt dela Šolskega sklada v
šol. letu 2015/2016.
Leto 2015
Šolski sklad je v letu 2015 poudarjal promocijo le-tega, kar je bil predlog sveta staršev,
ki ga je Šolski sklad tudi upošteval. Obveščanje staršev na spletni strani je bilo
učinkovito in transparentno. V drugem letu delovanja pa je Šolski sklad v letnem
delovnem načrtu začrtal smernice prepoznavnosti in ostalih načinov za pridobivanja
sredstev. Zaživela je Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov s strani učencev (v višini
1€ ali več) pod sloganom »Šolski sklad ni zaman«, ki je bila soglasno potrjena na 5.seji
Sveta staršev. Organizirana je bila tudi akcija prostovoljnih prispevkov fizičnih in
pravnih oseb, donacije, zbirali smo izrabljene kartuše in odpadni papir ter načrtovali
glasbene prireditve z bazarjem. Svet staršev, ostali starši in učitelji ter vzgojitelji so
prispevali k osveščanju o delovanju Šolskega sklada. Člani Šolskega sklada so začrtali
nove smernice pri pridobivanju sredstev in kriterijev za dodelitev sredstev družinam
z nižjim kulturnim in socialno-ekonomskim statusom. Svojo aktivno vlogo so izkazali
tudi pri pridobivanju sredstev.
Leto 2016
Šolski sklad se je v letu 2016 sestal 3 krat na rednih sejah v mesecu februarju, juniju in
septembru. Člani UO Šolskega sklada so sodelovali in odločali tudi preko
korespondenčnih sej. V mesecu februarju je bilo predstavljeno Finančno poročilo tudi
Svetu zavoda in Svetu staršev. S 1. 7. 2016 se je zaključil mandat UO ŠS, v sestavi
Andreja Ninković, Tanja Lekić, Janja Leskovar, Nataša Kovač, Gregor Lovše, Janez
Lajkovič in Franc Škaler. Svet staršev je za člane UO ŠS za naslednje mandatno obdobje,
na 3. dopisni seji Sveta staršev, izglasoval: Franca Škalerja, Estero Gramc Žičkar,
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Sergejo Bizjak, Marjana Drečnik, Tanjo Lekić, Janjo Leskovar in Andrejo Ninković.
Učiteljski zbor je tudi na učiteljski konferenci potrdil člane s strani šole v isti zasedbi.
V novi zasedbi je UO Šolskega sklada zasedal v mesecu septembru. Predsednica
Andreja Ninković in podpredsednik Franci Škaler sta se udeležila treh sej Sveta staršev
ter 1. roditeljskega sestanka v šolskem letu 2016/2017, kjer se je predstavil tudi Letni
delovni načrt Šolskega sklada in Poročilo o delu Šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki v
šolskem letu 2015/2016. Nadaljevali smo z akcijo zbiranja prostovoljni prispevkov
»Šolski sklad ni zaman«, akcijo pridobivanja donacij in sponzorjev za največji
dobrodelni dogodek šole – »Dobrodelni božično-novoletni bazar 2016« ter z akcijami
zbiranja odpadnega papirja in kartuš.
Leto 2017
Šolski sklad se je v letu 2017 sestal 3 krat na rednih sejah v mesecu, v mesecu februarju,
juniju in septembru. Člani UO Šolskega sklada so sodelovali in odločali tudi preko
korespondenčnih sej. V mesecu februarju je bilo predstavljeno Finančno poročilo tudi
Svetu zavoda in Svetu staršev s strani svetovalne delavke. Največ sredstev je bilo
pridobljeno v okviru akcij zbiranja starega papirja in kartuš, priprava dobrodelnega
dogodka ob materinskem dnevu in prostovoljnih prispevkov. V letu 2017 zaradi
otvoritve šole ni bilo organiziranega dobrodelnega božično-novoletnega bazarja. V letu
2017 smo tudi zadnjič sofinancirali staršem šolske potrebščine in delovne zvezke
zaradi priporočila MIZŠ, kakor tudi Računskega sodišča. Razlog je bil, da so Šolski skladi
namenjeni zgolj nadstandardnim dejavnostim ter, da je to potrebno priporočila in
smernice tudi upoštevati. Člani UO ŠS so imeli zaradi te umeritve in smernic drugačno
mnenje, ki so ga tudi izrazili na sejah UO Šolskega sklada.
Leto 2018
Šolski sklad se je v letu 2018 sestal 3 krat na rednih sejah, kakor tudi izredni seji ter
preko korespondenčnih sej. V mesecu februarju je bilo prestavljeno finančno poročilo
s strani vodstva na Svetu zavoda in Svetu staršev. S 1.7.2018 se je zaključil mandat UO
ŠS. V okviru soglasja Sveta staršev in učiteljskega zbora se je konstituiral nov UO
Šolskega sklada, v sestavi: Silvo Srpčič (vrtec), Estera Gramc Žičkar, Marjan Drečnik,
Franc Škaler, Janja Leskovar, Tanja Lekić in Andreja Ninković. Učiteljski zbor in Svet
staršev sta potrdila člane UO ŠS za naslednje mandatno obdobje 2018-2020, s
podpredsednikom Francem Škalerjem in predsednico Andrejo Ninković. Načrtovane
prihodke smo pridobivali z akcijami zbiranja papirja in kartuš, z akcijami dobrodelnih
prireditev in dogodkov (Veter v laseh, Materinski dan, Prazniki nas povezujejo), z akcijo
Šolski sklad ni zaman, donacijami in sponzorskimi sredstvi.
NAČRTOVANI PRIHODKI in ODHODKI v letu 2018
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.
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Prihodki v letu 2018 so razvidni iz Poročila o poslovanju Šolskega sklada 2018:
Stanje na dan 1.1.2018
Vplačila v sklad v letu 2018

3.365,01€
1.530 € prostovoljni prispevki – pravne osebe
5,23 €
389,30€
320 €
5.335,63 €

SKUPAJ vplačila v letu 2018
Poraba sklada v letu 2018

SKUPAJ poraba v letu 2018
Stanje na dan 31.12.2018

odpadni material - kartuše
odpadni material - papir
prostovoljni prispevki – fizične osebe
dobrodelne prireditve ( 3 prireditve)
Prostovoljni prispevki (Akcije Šolski
561,39 € sklad ni zaman)
8.145,55 €
- 480 € prenos sredstev bazarja za 9.razred
- 816,83 €
avtobusni prevozi
551,74 € sofinanciranje ZŠN Rogla 5.r.
166,02 € sofinanciranje nag. izleta prostovoljci
- 3.011,57 € sofinanciranje mednarodnih
tekmovanj (+ prevoz)
- 998,56 € financiranje didaktični
material/igrače vrtec
-5.207,89 €
6.572,67 €

Porabo sredstev šolskega sklada smo izvajali v skladu s pravili Šolskega sklada in glede
na finančni plan Šolskega sklada za leto 2018. Iz sredstev smo v šolskem letu
2017/2018 pomagali oziroma sofinancirali in financirali:
1. sofinanciranje avtobusnih prevozov (vseh učencev)
2. sofinanciranje zimske šole v naravi (po učencu)
3. sofinanciranje končnega izleta (dobrodelni božično-novoletni bazar, 9. razred)
4. sofinanciranje prostovoljcev naše šole (učencev od 7. do 9. razreda)
5. sofinanciranje mednarodnih tekmovanj učencev in učitelja (4 učencev + 1 učitelja)
6. sofinanciranje didaktičnega materiala za vrtec in šolo.
Zaradi udeležbe učencev na mednarodna tekmovanja je Šolski sklad podal idejo in
organiziral skupaj z učenci in mentorico Mojco Šterk večji dobrodelni dogodek »Veter
v laseh« v mesecu maju. Pridobljenih je bilo cca 30% več sredstev kot je bilo namenjeno
učencem. V okviru razpoložljiv sredstev pa je bilo v LDN 2018/2019 načrtovano, da se
financirajo nadstandardne dejavnosti tako vrtcu kot šoli v obliki didaktičnega
materiala in glasbil; vrtec – didaktični material v višini 1000€ in šola – glasbila v višini
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1500€). Prav tako je ŠS povečal višino sofinanciranja za nadstandardne dejavnosti prevoze v višini 20% cene prevoza za vse učence.
ZAKLJUČEK
V juliju 2018 so bili izvoljeni novi člani UO Šolskega sklada. Načrtovani prilivi so se
realizirali ter presegli načrtovane cilje. V veliki meri so starši OŠ Cerklje ob Krki
prisluhnili zadanim ciljem ter prispevali k rasti prilivov oz. prihodkov. Obe akciji Šolski
sklad ni zaman, dobrodelni dogodek »Veter v laseh«, kakor tudi dobrodelni božičnonovoletni bazar pod imenom »Prazniki nas povezujejo«, so bili pričakovan uspeh. Do
31.12.2018 je šolski sklad povečal prilive, kar je pripisati veliki angažiranosti vseh
ciljnih skupin; staršev, učiteljev in učencev. Šolski sklad je podal pobudo in obvestil
Svet staršev in Svet zavoda v mesecu septembru, da se učence in starše obvešča o tem,
da imajo možnost podati individualne vloge za nadstandardne dejavnosti. V načrtu za
2018/2019 pa je podal pobudo za drugačne akcije zbiranja starega papirja, ki bi se
nanašale na večjo motiviranost učencev in večji prihod. UO Šolskega sklada je o tem
obvestil vodstvo, da bi bilo potrebno akcijo zbiranja starega papirja usmeriti v zbiranje
papirja v okviru najboljšega EKO razreda. Predlog UO ŠS je bil tudi v organiziranju
bazarja kot največjega dobrodelnega dogodka, ki prinaša največ sredstev v ŠS.

Pripravila:
Predsednica Šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki
Andreja Ninković, spec.

v.d. ravnateljice:
dr. Maja Matrić
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