
V skladu s 15. členom prve alineje Pravil o delovanju šolskega sklada JVIZ OŠ 

Dobrepolje, upravni odbor na svoji seji dne 10. 3. 2015 in 20. 10. 2015 sprejme 

dopolnjen letni program dela s finančnim načrtom. 

 

Letni program dela s finančnim načrtom za obdobje od 1. 1. 2016 

do 31. 12. 2016 

 

1. UVODNI DEL 

1.1. UVOD 

Letni program dela Šolskega sklada Osnovne šole Dobrepolje s finančnim načrtom za 

leto 2016  (v nadaljevanju: letni program dela) je pripravljen na podlagi 15. člena Pravil 

o delovanju šolskega sklada Osnovne šole Dobrepolje z dne 9. 12. 2014 (s spremembo 

20. 10. 2015) (v nadaljevanju: Pravila delovanja sklada). Velja za koledarsko leto 2016. 

 

1.2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLSKEM SKLADU 

Naziv: Šolski sklad Osnovne šole Dobrepolje 

Sedež sklada: Osnovna šola Dobrepolje, Videm 80, 1312 Videm - Dobrepolje 

Številka podračuna sklada: 01220 603 064 8 665  

Sklic za nakazilo za matično šolo: 299999 
Sklic za nakazilo za vrtec Ringaraja: 299998 
Sklic za nakazilo za PŠ Struge: 299997 
Sklic za nakazilo za PŠ Kompolje: 299996 

 

Sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, ki ga je za dveletno mandatno obdobje 

imenoval Svet staršev, in se je konstituiral na seji dne 9. 12. 2014. 

  

1.3. DEJAVNOST IN NAMEN SKLADA 

DEJAVNOST SKLADA  je pridobivanje sredstev iz naslednjih virov: 

• prispevkov staršev, 

• prispevkov občanov, 

• donacij, 

• zapuščin, 

• iz drugih virov, ki so lahko: 

- prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, 

- prihodki od zbiralnih akcij učencev, 

- prihodki od prodaje izdelkov učencev, 

- prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan, in 

- drugo. 



 

NAMEN SKLADA: 

• pomoč socialno šibkim učencem, 
• raziskovalna dejavnost na šoli, 
• pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in 
• financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne 

financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in 
gledališče predstave, okrogle mize, itd ...), da bi bile le-te dostopne čim večjemu 
številu učencev, 

• nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, 
avdio-video oprema), zviševanje standarda pouka ipd. 

 

 

2. PROGRAM DELA ZA LETO 2016 

V letu 2016 se nadaljuje zasledovanje namena Sklada. Letošnje leto poleg 

pomoči socialno šibkim učencem izpostavimo raziskovalno delo na šoli in 

pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih. Menimo, da je potrebno 

podpreti trud, nadarjenost učencev ter jih podpreti, kjer uspevajo.  

 

2.1 PRIDOBIVANJE SREDSTEV 

Skladno s 4. členom Pravilnika o delovanju sklada bo sklad v letu  2016 sredstva 

pridobival iz naslednjih virov: 

 

1.prostovoljni prispevki staršev 

Starši bodo povabljeni k prostovoljnemu finančnemu prispevku (enkraten znesek, 

mesečni prispevki,…). Povabilo bo posredovano v prvem kvartalu leta 2016. Višina 

prispevka je prostovoljna. 

 

2.prostovoljni prispevki občanov 

Občani so povabljeni za darovanje prostovoljnih prispevkov ob prireditvah, kjer sklad 

zbira sredstva in na lastno pobudo. Oglaševanje v občilih, spletni strani, na prireditvah, 

na roditeljskih sestankih. 

  

3.donacije 

Pripravljen in poslan bo dopis s prošnjo za donatorstvo registriranim pravnim in fizičnim 

osebam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost ter drugim, ki so prisotni na območju 

naše občine. 

  



4.drugo 

V letu 2016 se ne predvidevajo drugi viri.  

 

2.2 PORABA SREDSTEV 

Skladno s 4. členom Pravilnika o delovanju sklada bodo v letu 2016 sredstva sklada 

porabljena za naslednje namene: 

  

1.pomoč socialno šibkim otrokom  

Na podlagi vloge, prošnje. pobude staršev ali pobude svetovalne službe, 

predstavnikov šole bodo socialno šibkim učencem dodeljena sredstva. Navedbe 

nekaterih možnosti: 

- udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, 

- (so)financiranje šolske prehrane, 

- (so)financiranje nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv in pripomočkov 

- finančna pomoč ob izrednih socialno – zdravstvenih okoliščinah in dogodkih 

(ločitev, smrt v družini,…). 

  

2. raziskovalna dejavnost na šoli  

V letu 2016 se glede na plan namenja dodatna sredstva za usmerjena področja, 

ekskurzije, krožke.  

3. pomoč nadarjenim učencem  po posameznih področjih 

V letu 2016 se glede na plan namenja dodatna sredstva za (so)financiranje področij 

na katerih posamezni učenci izstopajo.   

 

4. financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma 

se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, 

lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize ...), da bi bil le-ta dostopen čim 

večjemu številu učencev 

Predvideni so izdatki za folklorno dejavnost in intenzivne vaje mladinskega pevskega 

zbora. Financiranje se je zaradi bolj ugodnih pogojev nakupa opreme v letu 2016 

preneslo z leta 2015. 

 

5. nakup nadstandardne opreme 

Predvideno je (so)financiranje šolskih rekvizitov za plavalne šole (Ptujske toplice, 

Debeli Rtič). Financiranje se je zaradi bolj ugodnih pogojev nakupa opreme v letu 2016 

preneslo z leta 2015. 



6. zviševanje standarda pouka in podobno 

Predvideno je financiranje tečajev tujega jezika. 

 

Morebitna načrtovana sredstva, ki se ne porabijo glede na predstavljeno v letnem 

programu dela, ostanejo nerazporejena in na razpolago za druga področja iz Namena 

sklada. 

 

3. PROMOCIJA SKLADA 

Sklad svojo dejavnost izvaja izključno na podlagi prostovoljnih prispevkov, donacij in 

prostovoljnega dela. Ne pridobiva nobenih javnih sredstev. Za uspešnost delovanja je 

tako izjemno pomembna promocija sklada in promoviranje njegovega delovanja. 

V letu 2016 se bo izpostavljalo delovanje sklada v občinskem časopisu, na spletni 

strani, na prireditvah, na roditeljskih sestankih ter ob drugih priložnostih. Naslovniki, ki 

opravljajo dejavnost, bodo objavljeni na spletni strani Osnovne šole Dobrepolje. 

 

 

4. FINANČNI NAČRT 

Stanje in gibanje sredstev v letu 2016 lahko predvidimo na podlagi podatkov, ki so nam 

na voljo v času sprejemanja plana.  

V letu 2016 je za pomoč socialno šibkim otrokom vrtca in šole rezervirano vsaj 1.000 

EUR. 

 

4.1. NAČRT PRILIVOV IN PORABE 

Podana je le ocena načrtovanih prihodkov in porabe. Opredeljena višina sredstev se 

lahko spremeni zaradi sprememb pri pridobivanju sredstev ali povečanih izdatkov v 

primerjavi z načrtovanimi, kar je delno že nakazano v letnem planu dela. 

 

Načrtovani prilivi  

VIR: v EUR 

1. prostovoljni prispevki staršev 1.000 

2. prostovoljni prispevki občanov 400 

3. donacije 2.000 

4. drugo 0 

Skupaj: 3.400 
 

 

 



Načrtovana poraba 

Namen: v EUR 

1. pomoč socialno šibkim učencem  1.350 

2. raziskovalna dejavnost na šoli 400 

3. pomoč nadarjenim učencem  po 
posameznih področjih 

300 

4. financiranje dejavnosti, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa 

900 

5. nakup nadstandardne opreme 200 

6. zviševanje standarda pouka in 
podobno 

500 

Skupaj: 3.650 
 

Načrtuje se poraba v višji vrednosti glede na načrtovane prilive predvsem zaradi 

predvidenih odlivov za leto 2015, ki se bodo zaradi boljših pogojev nakupa realizirali v 

letu 2016. Izid v tekočem letu je primeren predvsem zaradi dolgoročnosti delovanja 

sklada, zaradi nepredvidljivih dogodkov ter zato, ker se ne želi ogroziti financiranje 

pomoči socialno šibkim učencem tudi v prihodnje. 

Upoštevati je potrebno, da je lahko višina sredstev porabljenih za pomoč socialno 

šibkim učencem bistveno višja od predvidljive. Obstaja tudi tveganje, da bo višina 

prilivov nižja od predvidenih vrednosti. 

 

5. ZAKLJUČEK 

Letni program dela s finančnim načrtom sta pripravljena glede na izražene potrebe, ki 

so bile predstavljene članom upravnega odbora sklada in glede na višino obstoječih in 

predvidenih sredstev.  

V primeru dodatnih prilivov ali nenačrtovanih odlivov sredstev sklada se lahko letni 

program dela dopolni ali spremeni. Spremembe in dopolnitve letnega programa dela 

se sprejme po postopku za sprejem osnovnega programa dela. 

 

                                                                           Predsednica/k 
Upravnega odbora šolskega sklada: 

                                                                           Marko Ahačevčič 
 


