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PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOL. LETU 2018/2019 

1. Člani šolskega sklada: Lucie Zamolo, Nataša Ivanović, Polona Ozebek Lampe, 

Vladimir Andder, Rok Primožič, Simona Bevk, Nuša Kogej, Leon Pisk, Tina Strnad 

Kuduzovič, Nada Božič. 

 

2. Predvideni načini zbiranja sredstev v šolski sklad OŠ Idrija v sodelovanju z učenci, 

starši, vodstvom šole in tehničnim osebjem: 

- dobrodelni prireditev v novembru – 29. 11. 2018 pod vodstvom šolskega sklada; 

- prošnje za donacijo podjetjem; 

- priložnostne nabirke npr. ob praznikih, …; 

- zbiranje starega papirja v aprilu;  

- dražba likovnih del učencev; 

- Vsak podpis šteje – pohod na Hleviše v aprilu in maju. 

      3.   Predvideni odhodki: 

             - kritje stroškov- subvencioniranje Šole v naravi, Lošinj, za vse učence 6. razredov; 

            -  pomoč pri plačilu stroškov bivanja v CŠOD- učencem, ki izhajajo iz socialno 
šibkejših  družin; 

           -    individualna obravnava prošenj za finančno pomoč npr. plačilo delovnih zvezkov, 

kosil…; 

            -  kritje delnih stroškov za programe nadarjenih učencev- po dogovoru z mentorjem 

dejavnosti; 

          - sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti kot so npr. plavalni tečaj, smučarski tečaj 

učencem, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin; 

       - sofinanciranje stroškov tekmovanj in prevozov na tekmovanja; 

        - nabava nadstandardne opreme za šolo – zbiranje predlogov s strani staršev in 

učiteljev . 
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     4.   Delo šolskega sklada: 

        - člani se bodo priložnostno srečevali in skupno reševali tekoče zadeve; 

       - delo sklada bo enkrat letno predstavljeno na spletni strani Osnovne šole Idrija ( 

prihodki in odhodki), na njej bo tudi pravilnik o delovanju šolskega sklada; 

      - delo sklada se predstavi tudi na svetu staršev v začetku šolskega leta, po potrebi pa 

tudi kasneje; 

      - z delom se redno seznani tudi ravnateljico šole; 

      - po potrebi in vnaprejšnjem dogovoru, se z delom sklada seznani tudi svet šole. 

 

 

PREDVIDEN NAČRT ODHODKOV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

 Glede na finančno poročilo za obdobje januar – avgust 2018 smo se člani šolskega sklada 

odločili, da v tem šolskem letu namenimo finančno pomoč v naslednjem obsegu: 

ODHODKI (predlog za šolsko leto 18/19)   

Sofinanciranje bivanja v CŠOD   
600,00 € 

Sofinanciranje teč.plavanja,str.kulturni dan,str.športni dan 
600,00 € 

Plačilo SAZAS - prireditev  
50,00€ 

Plačilo prehrane  
100,00 € 

Delno pokritje stroškov tekmovanj (od 50% obv.staršev) 
1200,00 € 

Nabava delovnih zvezkov  
100,00 € 

Sofinanciranje ŠN Lošinj 
1400,00 € 

Sofinanciranje predavateljev za starše in učence 
1000,00€ 

SKUPAJ 
5050€ 

 

Za nadstandardno opremo in pripomočke bomo v tem šolskem letu predvidoma namenili  

4 000€. 

 

Šolski sklad 


