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PROGRAM DELA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  

V ŠOL. LETU 2022/2023 
 
 

1. Člani upravnega odbora šolskega sklada:  
- Notranji člani: Ana Kurtanjek, Mojca Lapanja, Nuša Mravlje, Leon Pisk, Simona 

Tratnik Bevk 
- Zunanji člani: Vladimir Andder, Jerneja Čelofiga 

 

Računovodske storitve vodi računovodkinja Tatjana Tratnik. 

Delo upravnega odbora šolskega sklada bomo v šolskem letu 2022/2023 zaradi morebitnih 
vnovičnih epidemioloških razmer v državi izvedeno drugače od načrtovanega. Glede na 
razmere se bomo potrudili z zbiranjem sredstev v šolski sklad v oblikah zbiranja prostovoljnih 
prispevkov, donacij, izvedbe zbiranja starega papirja, akcij Vsak podpis šteje in Na knap. 
 
Vsi člani v upravnem odboru delujemo prostovoljno in v namen delovanja ne prejemamo 
sejnin. Srečevali se bomo v živo ali preko videosrečanj. Potekale bodo tudi korespondenčne 
seje. 
 

2. Predvideni načini zbiranja sredstev 

V šolski sklad OŠ Idrija se finančna sredstva zbira v sodelovanju z učenci, starši, vodstvom 
šole in tehničnim osebjem. 

V letošnjem šolskem letu šola pripravlja odprti dan šole, tj. 24.11.2022. Na prireditvi bo 
sodeloval tudi UO šolskega sklada, predstavili bi naše delo, denarna sredstva bi zbirali v obliki 
prostovoljnih prispevkov. 
 
Akcija zbiranja starega papirja bo potekala čez celo šolsko leto. Izvedbo akcije zbiranja starega 
papirja tudi v tem šolskem letu vodi Leon Pisk, ostali člani pa pri tem pomagamo. Zbiralna 
akcija bo v letošnjem šolskem letu planirano potekala dvakrat, tj. oktobra in maja/junija.  
 
Drugi načini zbiranja sredstev: 

- akcija Vsak podpis šteje – pohod na Hleviše v oktobru, ki jo bo organiziral učitelj 
Leon Pisk, 

- prošnje za donacijo podjetjem in samostojnim podjetnikom, 
- prostovoljna odmera dohodnine v višini 0.3%1, 
- akcija Na knap, 
- donacije fizičnih oseb. 

3. Predvideni odhodki: 

 
1 Na ta način zbrana sredstva se lahko namenijo le za otroke socialno ogroženih družin. 
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Vlogo za uveljavljanje pravic do subvencioniranja šole v naravi in drugih nadstandardnih 
dejavnosti za pomoč s strani šolskega sklada starši skupaj z obrazložitvijo in dokazili oddajo 
Mojci Lapanja. Vlogo lahko pošljejo na elektronski naslov (mojca.lapanja@guest.arnes.si) ali 
po navadni pošti. Upravičenost za pomoč najprej obravnava Komisija za subvencije OŠ Idrija, 
sledi še odobritev upravnega odbora šolskega sklada. Prosilec v petnajstih dneh prejme sklep 
o višini finančne pomoči. Po pozitivno sprejetem sklepu so starši pozvani še za oddajo davčne 
številke na posebnem obrazcu. V primeru, da davčne številke ne sporočijo, jim finančne 
pomoči ne bomo mogli nuditi. 

V letošnjem šolskem letu so predvideni odhodki: 

- kritje stroškov/subvencioniranje Šole v naravi, Lošinj, za vse učence 6. razredov in učence 
oddelka z nižjim izobrazbenim standardom; 
- pomoč pri plačilu stroškov bivanja v CŠOD učencem, ki izhajajo iz socialno šibkejših  družin2; 
- individualna obravnava prošenj s strani staršev učencev za finančno pomoč; 
- kritje delnih stroškov za programe nadarjenih učencev po dogovoru z mentorjem dejavnosti3; 
- sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti kot so: plavalni tečaj in druge športne dejavnosti 
ter nadstandardne dejavnosti učencem, ki  izhajajo iz socialno šibkejših družin; 
- sofinanciranje stroškov tekmovanj in prevozov na tekmovanja4; 
- nabava nadstandardne opreme za šolo – zbiranje predlogov s strani staršev in učiteljev. 
 
Prednostna naloga je nudenje pomoči staršem učencev iz socialno ogroženih družin. 
 
 

4. Delo šolskega sklada: 

- člani se bomo srečevali najmanj trikrat letno in skupno reševali tekoče zadeve; 
- na spletni strani šole bosta objavljena dokumenta Program dela upravnega odbora šolskega 
sklada za šol. leto 2022 - 23 in Pravila šolskega sklada Osnovne šole Idrija; 
- 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. 
 
 
  

 
2 Potrebno upoštevati spremembo iz uradnega lista o dopolnitvah zakona (ZOFVI-M), ki se nanaša na šolske 
sklade (ULRS, št.172/29.10.2021/ stran 9863). 
3 OŠ Idrija sofinancira 50% stroškov, 50% stroškov gre v breme staršev. Učitelj mentor na šolski sklad naslovi 
prošnjo po sofinanciranju s strani šolskega sklada, v kateri tudi zapise predlagani znesek pomoči. 
4 OŠ Idrija sofinancira 50% stroškov, 50% stroškov gre v breme staršev. Učitelj mentor na šolski sklad naslovi 
prošnjo po sofinanciranju s strani šolskega sklada, v kateri tudi zapise predlagani znesek pomoči. 
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PREDVIDEN NAČRT ODHODKOV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Glede na finančno poročilo za leto 2022 smo se člani šolskega sklada odločili, da v tem 
šolskem letu namenimo finančno pomoč v naslednjem obsegu: 
 

ODHODKI (predlog za šolsko leto 2022/2023)   

Sofinanciranje bivanja v CŠOD   600,00 € 

Sofinanciranje teč.plavanja, str.kulturni dan, str.športni dan 2000,00 € 

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

Sofinanciranje ŠN Lošinj 733,50 € 

Sofinanciranje predavateljev za starše in učence 1000,00 € 

SKUPAJ 
 
 

 
 
Za nadstandardno opremo in pripomočke bomo v tem šolskem letu predvidoma namenili  
2 000 €. 
 
 
 

Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Idrija 

mailto:osidrija@guest.arnes.si

