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RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

 

V letošnjem šolskem letu  2011/2012 se razpis za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada izvede le 

enkrat, in sicer za vse tabore OŠ Simona Jenka Kranj ter zimovanja/letovanja v vrtcih. Obveščamo 

vas, da lahko izpolnjene vloge oddate najkasneje do 21. 10. 2011 po pošti na naslov šole s pripisom Za 

Šolski sklad-vloga ali pa osebno pri šolski psihologinji ga. Simoni Kogelnik Ekar. Vlogo lahko dobite 

pri šolski psihologinji ali na spletni strani šole. 

 

 

 

V šolskem letu 2009/10 je bil tudi na naši šoli ustanovljen šolski sklad (v nadaljevanju ŠS), 

katerega namen je podrobneje opredeljen v pravilniku o delovanju šolskega sklada. Zbrana 

sredstva ŠS se bodo uporabljala za financiranje dejavnosti in potreb, ki niso financirane iz 

javnih sredstev, so pa v programu vzgojno izobraževalnega dela šole.   

 

Namen in dejavnost ŠS: 

 

Ustanovi se za: 

– občasno pomoč socialno šibkim učencem, zlasti za udeležbo na taborih, projektih in 

drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole, 

– financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih 

dejavnosti ter projektov, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne 

financirajo iz javnih sredstev, 

– zvišanje standarda pouka oziroma nakup nadstandardne opreme, 

– podeljevanje sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator. 

  

Pri dodeljevanju sredstev se upoštevajo naslednji kriteriji: 

– odločba Centra za socialno delo o pravici do otroškega dodatka, 

– odločba o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu, 

– potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas 

brezposelnosti izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor je 

kateri od staršev brezposelna oseba,  

– izjava starša, ki ni zaposlen, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na dohodke in 

socialno stanje družine, 

– potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške 

komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini. 

 

Sredstva za svoje delovanje se pridobivajo: 

– iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, 

– iz donacij državnih organov in drugih institucij,  

– iz podpore drugih skladov in ustanov, 

– iz donacij in zapuščin, 

– z lastno dejavnostjo, 

– iz drugih virov. 
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Organiziranost in način delovanja sklada: 

 
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od tega štiri 

predstavnike šole (Irma Uranič – namestnica predsednice, Vilma Kumše, Vilma Švab, 

Marijana Kavčič) in tri predstavnike staršev (Petra Kovač - predsednica, Vera Taneski in 

Mojca Aniya Dežman). 

 

Sklep ŠS v šolskem letu 2011/2012 je, da se sredstva ŠS namenijo zlasti za udeležbo na 

taborih in zimovanju/letovanju v vrtcih. 

 

 

Postopek pridobivanja sredstev: 

 

– Prosilci za dodelitev sredstev vložijo popolno Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega 

sklada pri šolski psihologinji ga. Simoni Kogelnik Ekar ali po pošti na naslov šole s 

pripisom Za Šolski sklad-vloga, najkasneje do 21.10.2011. 

– Šolska psihologinja pregleda zbrano dokumentacijo in jo posreduje ŠS v pregled in 

odločitev. 

– ŠS bo vloge o finančni pomoči obravnaval na 2. redni seji, ki bo predvidoma v drugem 

tednu meseca novembra 2011. 

– Odločitev o (ne)upravičenosti do dodelitve sredstev ŠS posreduje šolski psihologinji, ki 

prosilcu pomoči pisno sporoči odgovor Šolskega sklada, najkasneje v osmih delovnih 

dneh po 2. redni seji ŠS: 

– Vloge za izredno pomoč se bodo obravnavale čez vse šolsko leto. 

 

 

Vloge so dosegljive na spletni strani Šolskega sklada ter pri šolski psihologinji. Staršem bo 

nudena pomoč pri izpolnjevanju vlog za dodelitev sredstev s strani šole in ŠS. 

 

Vse vloge se obravnavajo anonimno, vpogled v osebne podatke vlagatelja ima le šolska 

psihologinja.  

 

V lanskem letu smo uspešno organizirali bazar, na katerem so sodelovali učenci vseh enot 

šole in na ta način zbirali prostovoljne prispevke za ŠS. Tudi v letošnjem letu nadaljujemo 

delo, saj bo bazar letos potekal 16. decembra 2011 na vsaki enoti naše šole. Vljudno vabljeni! 

 

Z veseljem vam sporočamo, da jv lanskem šolskem letu pomoč prejelo 57 učencev naše šole. 

Razdelili smo 4.493,00 €, namenjenih za pomoč pri plačilu taborov. 

 

K sodelovanju v skladu ste vabljeni vsi. Vaša pomoč je dobrodošla, saj skupaj zmoremo 

VEČ! Poleg finančnih prispevkov z veseljem sprejmemo tudi pomoč pri drugih aktivnostih, 

npr. tiskanje vabil, oblikovanje, pisanje člankov, ideje itd. 

 

ŠS zbira sredstva na transakcijskem računu šole, TRR:  01252-6030657767, namen: Za šolski 

sklad., referenca: 100. 

 

Vsa vprašanja, mnenja in pripombe nam lahko posredujete na elektronski naslov:  

solski.sklad-oskrsj@guest.arnes.si  

 

 

Besedilo pripravil: Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Simona Jenka Kranj 
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