
 

 

 

 

Datum: 9.10.2020 

 

LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 
2020/2021 

 

1. Naloge Šolskega sklada: 

Prednostna naloga Šolskega sklada je socialno šibkejšim družinam omogočiti nemoteno          
vključevanje v šolski proces. Najpogosteje gre za financiranje oziroma sofinanciranje plačljivih           
dejavnosti, ki se dogajajo izven pouka (šola v naravi, CŠOD, tečaji, ipd..). Prav tako se iz sklada                 
načeloma financirajo stroški, ki neizbežno nastanejo pri delu z nadarjenimi učenci, kot so npr.              
stroški prevoza na tekmovanja ali stroški v povezavi s strokovnimi ekskurzijami. V kolikor             
finančno stanje to dopušča,  pa se s prispevki zvišuje tudi standard  pouka za vse učence. 
 
Vloge za dodelitev sredstev bo obravnaval upravni odbor Šolskega sklada, ki bo skrbel za              
javnost in splošno transparentnost delovanja.  

 

2. Postopek pridobitve sredstev iz sklada in točkovanje po kriterijih: 

Vloga za pridobitev sredstev iz sklada je na razpolago na šolski spletni strani, pri otrokovem               
razredniku ali v tajništvu šole. Upravni odbor Šolskega sklada bo obravnaval samo popolne             
vloge, ki bodo pravočasno prispele na naslov Šolski sklad VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30,               
3252 Rogatec (vročene po pošti ali osebno oziroma preko razrednika). Nepopolno izpolnjene            
vloge in vloge brez potrebnih dokazil bodo zavrnjene. 

Vloge bo zbirala predsednica UO Šolskega sklada, ki jih bo proučila in pripravila predloge, o               
upravičenosti do sredstev pa bodo odločali vsi člani UO. Reševali jih bodo korespondenčno             
oziroma na sejah UO. O rešitvi vlog bodo prosilci obveščeni pisno.  

 

TOČKOVANJE PO KRITERIJIH 

KRITERIJ OPREDELITEV 
KRITERIJA 

 MOŽNE TOČKE 

VIŠINA OTROŠKEGA 
DODATKA 

do 18 %, 1. doh. razred 60 
od 19%  do 30%, 2. doh. razred 50 
od 31% do 36%, 3. doh. razred 40 

  ŠOLSKI SKLAD OŠ ROGATEC 



SOCIALNI MINIMUM denarna socialna 
pomoč 

enega od staršev 10 
obeh staršev 20 

brezposelnost enega od staršev 10 
obeh staršev 20 

DRUŽINSKE 
RAZMERE 

enostarševska družina 20 
število otrok v 
družini 

1 10 
2 20 
3 ali več 30 ali več 

 bolezen 10 
trenutna materialna stiska 10 
invalidnost 30 
smrt 30 
drugo po presoji 

SREDSTVA ZIMSKA ŠOLA V 
NARAVI 

POLETNA ŠOLA V 
NARAVI 

CŠOD 

140 točk ali več 80, 00  60, 00 60, 00 
110-130 točk 60, 00  40, 00 50, 00 
80 - 100 točk ali več 40, 00 20, 00 40, 00 

 
 

3. Načrtovani prihodki: 

Zavedamo se, da bo delovanje Šolskega sklada zaradi vladajočih razmer v državi najverjetneje             
okrnjeno, saj časi niso ravno obetavni in naklonjeni brezskrbnemu razdajanju ter opažanju            
potreb sočloveka, kar pa še ne pomeni, da ne obstajajo posamezniki, ki jim gre še občutno                
slabše kot ostalim. 

Stanje sredstev Šolskega sklada na dan 31. 8. 2020 (ob koncu šol. leta 2019/20) je 4057,71 €.                 
Ta sredstva se prenesejo v šolsko leto 2020/21.  

 Načrtovani prihodki v tem šolskem letu so sledeči: 

● prostovoljni prispevki staršev in zaposlenih (vsi simbolično prispevajo po 1 eur letno,            
oziroma prispevajo po lastnih močeh), 

● donacije in sponzorstvo, 

● izkupiček od prodaje izdelkov na mestni božični tržnici, kjer bodo učenci prodajali            
izdelke, ki jih bodo skupaj z učitelji izdelali na tehniškem dnevu, 

● zbiranje prispevkov na dobrodelnem koncertu Šolskega sklada oziroma s pomočjo          
nadomestne posnete prireditve, če epidemiološke razmere v državi ne bodo dopuščale           
izvedbe v živo, in 

● drugo. 

 

4. Načrtovani odhodki: 

● pomoč družinam in posameznikom v izrednih socialnih oz. materialnih okoliščinah, 
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● pomoč pri izvedbi obšolskih dejavnosti (CŠOD, zimska in poletna šola v naravi), 

● pomoč nadarjenim (financiranje prijavnin, financiranje stroškov prevoza na tekmovanja         
oziroma ekskurzije) in 

● zviševanje standarda pouka (sofinanciranje aktivnosti ob dnevih dejavnosti, nakup         
nadstandardne opreme). 

 

Člani UO Šolskega Sklada: 

Žibert Samanta, predstavnica zaposlenih, 

Bobek Stane, predstavnik zaposlenih, 

Jagodič Kornelija, predstavnica zaposlenih, predsednica, 

Ferčec Fredi, predstavnik staršev, 

Kitak Nataša, predstavnica staršev, 

Jutriša Aleksandra, predstavnica staršev, in 

Žerjav Anja, predstavnica staršev, namestnica predsednice. 

 

 

Predsednica UO Šolskega sklada:                                          Ravnateljica: 

Jagodič Kornelija, prof.                                 Virant Alenka, prof. 
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