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ZAPISNIK 
 

seje upravnega odbora šolskega sklada, 

 

ki je bila v sredo, 19. 9. 2017, ob 17.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: Potočnik, Remškar, Bertoncelj, Vilar, Poljanc, Stanojev 

Odsotni: Gosar 

 

 

Dnevni red: 

1. pregled dela šolskega sklada v šolskem letu 2017/2018, 

2. predlog plana dela za šolsko leto 2018/2019, 

3. kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega sklada socialno šibkim učencem, 

4. pobude, vprašanja. 

 

 

K točki 1 

Ga. računovodkinja Vesna Gosar je pripravila obračun za šolski sklad za šolsko leto 

2017/2018.  

Iz obračuna sledi, da je bilo največ prihodkov v sklad iz zbiralne akcije papirja (3025 €), 

sledijo prispevki staršev (2586 €), novoletni bazar (1131 €) in donacije (400 €).  

Sredstva so se porabila v skladu s planiranjem.  

Največ sredstev se je porabilo za tekmovanja učencev (5626 €). Denarno pomoč (83 €) so 

dobili učenci iz socialno šibkih družin. Kupile so se drevesnice, v učilnico v naravi se je 

napeljala voda in kupil se je oder za prireditve (5429 €). 

 

Na dan 31. 8. 2018 je negativni saldo 523,47 €. 

 

K točki 2 

Za šolsko leto 2018/19 je predlagan naslednji plan: 

1. Prihodki: 

a) prispevki staršev (2500 €), 

b) zbiralna akcija papirja (3000 €), 

c) donacije (2000 €). 

2. Odhodki: 

a) tekmovanja (4500 €), 

b) primanjkljaj prihodkov iz preteklega šolskega leta (523,47 €), 

c) denarna pomoč učencem (500 €). 

 

V kolikor bomo uspeli pridobiti več sredstev z donacijami, bomo le ta porabili za nakup 

nadstandardne opreme. 
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K točki 3 

Kriteriji za dodelitev sredstev socialno šibkim učencem. 

Če iz odločbe za uveljavitev otroškega dodatka izhaja, da mesečni dohodek na družinskega 

člana predstavlja: 

- pod 20 % plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji, se financira 100 % cene tabora 

po predračunu, 

- 21 % - 30 %  plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji, se financira 70 % cene 

tabora po predračunu, 

- 31 % - 40 %  plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji, se financira 50 % cene 

tabora po predračunu, 

- 41 % - 50 %  plače vseh zaposlenih v republiki Sloveniji, se financira 30 % cene 

tabora po predračunu, 

- nad 50 % niso več upravičeni do pomoči iz sklada. 

 

Družina vlagateljica lahko prejema sredstva iz šolskega sklada največ tri leta 

zaporedoma. V izjemnih primerih se lahko sredstva namenijo tudi po preteku treh let, 

odločitev o dodeljenih sredstvih sprejme upravni odbor šolskega sklada na podlagi mnenja 

šolske socialne službe. 

Kriteriji za dodelitev sredstev veljajo od šolskega leta 2017/18 dalje. 

 

K točki 4 

Delo šolskega sklada je bilo staršem predstavljeno na prvem roditeljskem sestanku. Vsak starš 

naj bi prispeval vsaj evro na mesec, pomagal naj bi zbrati čim več papirja na zbiralni akciji 

papirja in podprl delo sklada z nakupom na novoletnem bazarju. 

Sredstva bomo skušali pridobiti tudi s pomočjo donatorjev. 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.45. 

 

 

V Križah, 20. 9. 2018                     Predsednica šolskega sklada 

         Neža Poljanc 

 

 

 
 

            

            

       


