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Program dela s finančnim načrtom Šolskega sklada OŠ Vič za leto 2018/2019 
 
Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Vič (UO ŠSOŠV) za izvajanje namena ustanovitve ŠSOŠV deluje v okviru 
programa dela in finančnega načrta, ki ju v skladu z veljavnimi Pravili delovanja ŠSOŠV sprejme za tekoče 
šolsko leto. Skladno s tem se določijo tudi prioritete izvajanja nalog in višina sredstev. 
 
Program dela s finančnim načrtom je UO ŠSOŠV potrdil na 1. redni seji dne 21. 11. 2018. 
 

1. Program dela 
 
Poglavitni cilj UO ŠSOŠV za šolsko leto 2018/2019 je okrepitev vloge ŠSOŠV pri izvajanju namenov, za katere 
je bil ustanovljen. Za doseganje tega cilja bodo aktivnosti članov UO ŠSOŠV osredotočene na: 

• ohranitev dinamike pridobivanja sredstev, 

• zagotavljanje porabe sredstev skladno z nameni, 

• povečanje razvojne/spodbujevalne vloge sklada, 

• promocijo in prepoznavnost sklada, 

• po potrebi posodobitev aktov, v okviru katerih deluje ŠSOŠV. 
 
1.1. Pridobivanje sredstev 
 
Pridobivanje sredstev v šolskem letu 2018/2019 bo potekalo na naslednje načine: 
 

• zbiralne akcije učencev 
- zbiranje starega papirja (predvidoma dvakrat letno) 
- zbiranje zamaškov (sicer predvsem z dobrodelno konotacijo) 

 

• donacije 
- nadaljevanje pridobivanja donacij s kontaktiranjem podjetij in ustanov potencialnih donatorjev, ki 

so tako ali drugače vpeti v delovanje šole, kot tudi ostalih, zlasti iz lokalnega okolja (novih in tistih, 
ki se doslej še niso odzvali) 

- zbiranje donacij v denarni obliki in opremi 
 

• prostovoljni prispevki za izdelke učencev na šolskih prireditvah 
- voščilnice, pekarski in drugi izdelki na šolskih prireditvah (novoletni bazar, novoletni koncert, Vičkov 

dan …) 
- izdelki na priložnostnih prireditvah/dogodkih (npr. tematske razstave kot so razstava likovnih 

izdelkov – ob zaključku razstav s soglasjem učencev, izvedba dražb izdelkov ali podarjenih stvari) 
 

• prostovoljni prispevki staršev 
- zbiranje prostovoljnih prispevkov na prireditvah, razstavah, ob posebnih dogodkih ali preko bianco 

položnic (stalno dostopnih na spletni strani) 
- izvedba zbiranja prostovoljnih prispevkov staršev preko vnovičnega namenskega pošiljanja bianco 

položnic je odvisna od realizacije pridobivanja sredstev iz naslova ostalih načrtovanih načinov 
 

Pregled prireditev 
 

Prireditev / dogodek Kdaj Kaj Nosilec 

Novoletni bazar - december 2018 
v času govorilnih ur 
na šoli (Abramova, 
Tržaška) 

- bazar (voščilnice, 
pekarski izdelki, 
koledar …) 

- prostovoljni prispevki 

- učitelji in učenci 
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Dobrodelni koncert 
(prednovoletni) 

- 12. 12. 2018 pekarski izdelki, 
voščilnice, koledar … 

- prostovoljni prispevki 

- učitelji in učenci 8. in 
9. razreda 

Novoletni ples - bo določen 
naknadno 

- prostovoljni prispevki - šolski parlament 

Koncert (PZ 
Abramova)* 

- 18. 4.  2019 - prostovoljni prispevki - učiteljica GUM in 
učenci 8 in 9. razreda 

Likovni salon - 8. 5.  2019 - donacija MOL (?) - učitelji 

Vičkov dan - 4. 6.  2019 - bazar 
- prostovoljni prispevki 

- učitelji, učenci 

* - zbiranje sredstev za korepeticijo za dodatne vaje MPZ 
 
1.2. Poraba sredstev 
 
Porabo sredstev uokvirjajo določila Pravil delovanja ŠS in po potrebi dodatno sklepi UO ŠSOŠV. Sredstva ŠS 
bodo v letu 2018/2019 porabljena za: 
 

• pomoč socialno oz. ekonomsko šibkejšim 
- podlaga za dodeljevanje sredstev so veljavna merila 
- sredstva se lahko dodelijo v enkratnem ali večkratnih mesečnih zneskih 
- sredstva se lahko dodelijo na podlagi vloge – prošnje staršev ali pobude svetovalne službe 
- nameni dodeljevanja vključujejo: (so)financiranje udeležbe na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, 

(so)financiranje izvedbe nadstandardnih programov, (so)financiranje šolske prehrane, 
(so)financiranje nakupa učnih gradiv in pripomočkov, finančno pomoč ob izrednih dogodkih ali 
okoliščinah 

 

• pomoč nadarjenim učencem z dobrim učnim uspehom 
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO 
- sredstva se lahko dodelijo na podlagi vloge – prošnje staršev ali pobude učitelja – svetovalne službe 
- nameni dodeljevanja vključujejo: (so)financiranje udeležbe na različnih tekmovanjih, delavnicah, 

dogodkih, raziskovalnih projektih, (so)financiranja prijavnin, članarin ipd., (so)financiranja nakupa 
učnih gradiv in pripomočkov 

 

• financiranje dejavnosti, ki presegajo obvezni izobraževalni program oz. se ne financirajo iz javnih 
sredstev 
- sredstva za ta namen se dodeljujejo v okviru finančnih zmožnosti 
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO 
- sredstva se lahko dodelijo na podlagi pobude vodstva šole 
- nameni dodeljevanja vključujejo: (so)financiranje prevozov in vstopnin ob dnevih dejavnosti, 

(so)financiranje prijavnin in ostalih stroškov povezanih z udeležbo učencev na šolskih tekmovanjih, 
(so)financiranje plačila kotizacij na tekmovanjih, (so)financiranje generacijske knjige devetošolcev  
  

• sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in ostalega, s čimer se zvišuje standard pouka  
- sredstva za ta namen se dodeljujejo v okviru finančnih zmožnosti 
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO 
- sredstva se lahko dodelijo na podlagi pobude vodstva šole 
- nameni dodeljevanja vključujejo: (so)financiranje nakupa tehnično-varovalnih sredstev (varnostna 

oprema, garderobne omare …), igral itd.  
 

• sofinanciranje raziskovalno-razvojnih in ostalih projektov šole 
- sredstva za ta namen se dodeljujejo v okviru finančnih zmožnosti 
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- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO 
- sredstva se lahko dodelijo na podlagi pobude vodstva šole 
- nameni dodeljevanja vključujejo: (so)financiranje raziskovalno-razvojnih projektov šole, 

(so)financiranje ostalih projektov, ki so potrjeni v letnem delovnem načrtu šole 
 

• sofinanciranje ostalih namenov  
- sredstva za ta namen se dodeljujejo v okviru finančnih zmožnosti 
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO 
- sredstva se lahko dodelijo na podlagi pobude članov UO ali vodstva šole  
- nameni dodeljevanja vključujejo: (so)financiranje stroškov promocije sklada – promo materiali 

 
1.3. Povečanje razvojne/spodbujevalne vloge sklada 
 
UO ŠSOŠV si bo v letošnjem šolskem letu še naprej prizadeval za večjo vlogo in namenjanje sredstev ŠS 
financiranju dodatnega izobraževanja nadarjenih učencev z dobrim učnim uspehom, izvajanja razvojno-
raziskovalnih projektov, nakupa nadstandardne opreme, zviševanja standarda pouka in izvajanja dejavnosti, 
ki presegajo obvezni izobraževalni program. 
 
Navedeno nameravamo doseči predvsem preko povečanja prepoznavnosti sklada, povečevanja sredstev in 
identifikacije tovrstnih potreb oz. priložnosti s strani vodstva in učiteljev šole. 
 
1.4. Promocija in prepoznavnost sklada 
 
V šolskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali s prizadevanji, da sklad, njegov namen in delovanje še bolj 
približamo staršem, učencem in drugim deležnikom, kar nameravamo doseči z naslednjimi aktivnostmi: 
- promocija in jasna izpostavitev delovanja ŠS na šolskih prireditvah, 
- proaktivno komuniciranje v okviru pridobivanja donacij, 
- spodbuditev k dodatni promociji ŠS s strani učiteljev v razredih, 
- informiranje staršev o ŠS na roditeljskih sestankih (namen, dejavnost, rezultati, načini vključevanja …), 
- informiranje o dejavnostih in rezultatih delovanja sklada na šolski spletni strani (npr. rezultati akcij 

zbiranja, odločitve o nakupu opreme …), 
- po potrebi dodatne posodobitve namenske spletne strani šolskega sklada, letaka ŠS, dopisov (za 

donacije, starše …), pogodbe o donaciji. 
 
1.5. Prenova, posodobitev ali izdelava aktov, v okviru katerih deluje ŠS 
 
Po predhodni celoviti prenovi oz. uvedbi aktov oz. temeljnih dokumentov sklada je v tem potrebno izvesti 
še prenovo Meril dodeljevanja (za namen opredelitve podlag za dodeljevanje sredstev na ostalih področjih). 
 
1.6. Ostalo 
 
UO ŠSOŠV bo o delu in poslovanju ŠS poročal Svetu OŠ Vič in Svetu staršev OŠ Vič. 
 

2. Finančni načrt 
 
Začetno stanje sredstev na računu na dan 01. 09. 2018 znaša 8.237,07 EUR. 
 
Načrtujemo, da bomo v tem šolskem letu z zbiralnimi akcijami, donacijami, prostovoljnimi prispevki in 
ostalim iz točke 1.1. Programa dela pridobili sredstva v višini 3.000 EUR in bodo predvidoma vsaj v taki višini 
tudi porabljena. 
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Sredstva sklada bodo predvidoma porabljena v razmerju 2/3 za pomoč socialno oz. ekonomsko šibkejšim in 
1/3 za ostale namene (pomoč nadarjenim učencem, nadstandardne dejavnosti, nakup opreme, projekti 
šole, ostalo), v odvisnosti od višine razpoložljivih sredstev. 
 
 
 
 
 

Predsednik upravnega odbora šolskega sklada OŠ Vič 

 

      Saša Keleman 

 


