
ŠOLSKI SKLAD OŠ VIČ– SOLIDARNOST V SODELOVANJU S STARŠI 

LETNI NAČRT ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

Klasični prilivi ( v šolskem letu 2014/15 smo zbrali 2655,72 EUR). Trenutno stanje 

Vičkovega sklada je 5.052,50 EUR. 

V šolskem letu 2015/16 planiramo naslednje dejavnosti za zbiranje sredstev. 

Zbiranje sredstev 

- Donacije - v tem šolskem ni bilo donacij 

- Zbiranje zamaškov – v tem šolskem letu jih še nismo prodali 

- Zbiranje starega papirja – 376,30 EUR (od 1.9.2014-31.5.2015) 

- Vičkov dan – dan šole - 1.300,47 EUR (28.5.2015) 

- Novoletni bazar – 979,02 EUR (dec. 2014) 

Specifični načini 

- Donacije podjetij (v prihajajočem šolskem letu začeti s projektom aktivnega 

kontaktiranja uspešnih večjih in manjših podjetij v Ljubljani, predvsem pa podjetij, ki 

so del lokalne skupnosti OŠ Vič). Potreben bo oseben kontakt, predstavitev sklada pa 

bo podprta z primerno oblikovanim dopisom za morebitne donatorje. S tovrstno akcijo 

predvidevamo, da bomo zbrali okoli 500 EUR. 

- Prireditev za zbiranje sredstev (prireditev z obiskom znanih osebnosti, športnikov, 

glasbenih skupin, o tej ideji je potrebno razmisliti, in jo v primeru pozitivnega odziva 

sveta staršev in vodstva šole umestiti v šolski koledar.) 

 

Slovenska filantropija – projekt PODARI MALICO http://www.zdus-

zveza.si/docs/novice/Predstavitev_projekta_podariMalico.pdf - Preko projekta »Podari 

malico« smo v šolskem letu 2014/15 do 8.6.2015, zbrali 285,36 EUR, iz katerega smo plačali 

kosila štirim učencem OŠ Vič. Projekt »Podari malico« ni vključen v šolski sklad, so pa 

kriteriji za dodeljevanje pomoči podobni kot pri šolskem skladu. 

Do sedaj smo zbirali sredstva od projekta na posebnem računu, sedaj pa jih bomo pod 

računom šolskega sklada na posebnem kontu. Sredstva bomo porabili najprej za malice, 

kosila, v kolikor bo sredstev še kaj ostalo  pa jih bomo namenili še za obvezne ekskurzije ali 

šole v naravi in šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke.  
 

 

Poraba sredstev 

Sredstva šolskega sklada bodo uporabljena za namene, ki so opredeljeni v zakonu oziroma v 

internih aktih (pravila šolskega sklada) ali sklepih organov šole (upravnega odbora šolskega 

sklada): 

-  solidarnostno pomoč socialno in ekonomsko šibkejšim, 

-  podpora nadarjenim, 

http://www.zdus-zveza.si/docs/novice/Predstavitev_projekta_podariMalico.pdf
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-  prevozi in vstopnine ob dnevih dejavnosti, 

-  sofinanciranje plavalnega tečaja, 

-  plačevanje kotizacij za tekmovanja, 

-          nakup nadstandardne opreme, 

 

-  nakup enotnih majic OŠ VIČ s katerimi se učenci predstavijo na različnih                                                 

prireditvah. 

 

Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega sklada 

Vlagatelju se zaprošena sredstva pomoči iz šolskega sklada lahko dodelijo v celoti ali deloma. 

Sredstva se prednostno dodeljujejo: 

- učencem, katerih starši so upravičeni do denarne pomoči, 

- Učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodek na družinskega člana ne 

presega 30 odstotkov od neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS v 

preteklem letu, 

- učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodek ne presega 40 odstotkov od 

neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu in če so v 

družini prisotni še drugi problemi, 

- učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodki presegajo zgoraj navedene 

kriterije, se sredstva dodelijo v primerih: 

- bolezen v družini (več kot tri mesece) 

- brezposelnost staršev (več kot tri mesece) 

- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini (zasvojenost, razveza, 

smrt v družini…). 

Vloge za dodelitev sredstev zbira ga. Jasna Papler, šolska pedagoginja, ki pripravi pre-

dloge, o upravičenosti prejetih sredstev prosilcev, pa odločajo člani Vikovega sklada, 

največkrat dopisno z glasovanjem. 
 

Letni načrt 

- trenutno stanje sredstev znaša:  5.052,50 EUR, v tem šolskem letu pa smo zbrali 

2655,72 EUR, 

- planirane prilive iz prispevkov staršev - v septembru 2015 razdelimo bianco 

položnice (cilj je zbrati med 5 € in 10 € prispevkov po učencu). Če 400 staršev 

nakaže po 7 EUR, zberemo 2800 EUR. 

- planirane prilive iz novih drugih akcij sklada (dodatni sponzorji Zavarovalnica 

Triglav d.d.  in HP Slovenija v obliki odstopa rabljene opreme, zlati sponzor, 



srebrni sponzor, bronasti sponzor – za zbiranje denarnih sredstev in oglaševanje 

sponzorja na prireditvah in spletnih straneh 1 leto, druge akcije pri zbiranju 

klasičnih prilivov) 

- plan porabe sredstev (kritje stroškov učencem za prehrano in dejavnosti, zlati vički 

– plakete za učence, nagrade za devetošolce, knjižica devetošolcev, prijavnine na 

tekmovanja) 

- Oblikovanje skupine zainteresiranih staršev, ki niso člani sveta staršev in imajo 

željo in možnost aktivno sodelovati pri delovanju Vičkovega sklada. 

- Načrt za leto 2015/16 je povečati sredstva Vičkovega sklada za okoli 80%. 

- V šolskem letu 2014/15 (od 1.9.2014 do 30.4.2015) smo iz Šolskega sklada 

porabili naslednja sredstva: 
 

- za LŠN Pacug (sept.2014) =700,00 EUR, za 5. učencev 

- za ZŠN Pohorje (feb.2015) =362,50 EUR, za 3 učence 

- naravoslovni tabor-Soča     =323,49 EUR, za 3 učence 

- razne druge šolske dejavnosti (športni, kulturni, tehnični dnevi) = 23,92 EUR, za 1 

učenca 

- za prehrano (malica, kosila, pop.malica) = 549,95 EUR, za 6 učencev 

- slike za prvošolce, slike Pacug = 36,56 EUR 

- slike za vse učence – zaključno fotografiranje vseh oddelkov 144,00 EUR 

 

 

Vsi stroški Vičkovega sklada bodo znani v mesecu septembru 2015. 

 

 
 

 

 

 


