
  

Program dela šolskega sklada OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem za šolsko leto 2019/20 

 

 

Osnutek programa dela Upravnega odbora šolskega sklada 
     javnega zavoda OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 

                                                 šolsko leto 2019/20 
 
Upravni odbor šolskega sklada: 

Predstavniki staršev: Klavdija Prosenc Zemljič, Anita Štromajer, Lada Grabljevec, Nina 

Porenta 

Predstavniki zavoda: Boštjan Gorzetti,  Tanja Stare Pušavec, Mateja Dobnikar, 

Milica Jesenovec, strokovna sodelavka  

 
1. SREDSTVA SE BODO V ŠOLI IN VRTCU ZBIRALA V NASLEDNJIH DEJAVNOSTIH: 

 mesečne akcije zbiranja odpadnega papirja od septembra 2019 do junija 2020,  

 zbiranje papirja na podružnični šoli Zalog,  

 zbiranje prostovoljnih prispevkov na različnih prireditvah (Podarim ti pesem, Kulturo 

šola na ogled postavi)…,  

 Miklavžev sejem,  

 prošnje za donacije staršem, različnim podjetjem in posameznikom, december 2019, 

marec 2020, 

 stanje na dan 21.10.2019 šola: 4.430,17 € 

 stanje na dan 21.10.2019 vrtec: -585,99 €  

 

2. ZBRANA SREDSTVA BOMO  V ŠOLI IN VRTCU NAMENILI ZA: 

1. zviševanja standarda pouka in programov vrtca: 

 nakup didaktičnih sredstev za potrebe pouka ali dni dejavnosti oz. programov vrtca, 

 plačilo stroškov prevoza s Podružnične šole Zalog v Cerklje, 

 delnega kritja stroškov šol v naravi oz. taborov, ki so planirani v Letnem delovnem 

načrtu šole 2019/20, 

 kritje stroškov za učence, ki se udeležujejo različnih srečanja ali gostovanj  (UNESCO, 

UNICEF …),  

 sofinansiranje prireditev /projektov, kjer se zbirajo prostovoljni prispevki (kritje 

stroškov ozvočenja, snemanja za prireditve, nakup materiala za Miklavžev sejem 

(Podarim ti pesem, Miklavžev sejem, gledališka dejavnost) 

 pokritje stroškov nagradnega izleta za predlagane učence posameznih oddelčnih 

skupnosti  ali interesnih dejavnosti ob koncu šolskega leta,  

 kritje stroškov različnih dejavnosti v Vrtcu Murenčki. 

2. enakovrednega vključevanja učencev in otrok iz socialno ogroženih družin v različne 
dejavnosti šole, vrtca: 

 sofinanciranje stroškov  šole v naravi oz. stroškov dejavnosti za učence, ki prihajajo iz 

socialno ogroženih družin. 
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3. kakovostnega in učinkovitega dela z nadarjenimi in radovednimi učenci: 

 za izvajanje dodatnega program za nadarjene in radovedne: delno kritje stroškov 
dejavnosti (tabori, obiski različnih institucij...). 

 

4. nakupa nadstandardne opreme, ki je potrebna za zagotavljanje kakovostne izvedbe 

izobraževalnega programa šole in vrtca, za katero zavod ne more zagotoviti sredstev iz 

državnega ali občinskega proračuna: 

 nakup dodatnih elementov kompleta LEGO Mindstoms za izvajanje programa izbirnih 

predmetov s področja tehnike in tehniških dni (šola), (če bo dovolj sredstev). 

 

Načrtovana poraba sredstev za dejavnosti šole v šolskem letu 2019/20: 

Osnovna šola Davorina Jenka 

  predvidena 
sredstva iz 
šolskega sklada 

 

Dejavnosti za nadarjene in 
radovedne učence 

Stroški prevoza: 
Tabori za nadarjene in 
radovedne 
Obiski različnih inštitucij 

1.500,00 €  

Nagradni izlet  ob koncu 
šolskega leta 

Ekskurzija na lokacijo v Sloveniji 800,00 €  

Pomoč družinam Pomoč učencem iz socialno 
ogroženih družin 

3.000,00 €  

Šole v naravi za 3., 6., 7. in 8. 
razred 

Sofinansiranje šol v naravi za 3., 
7., 8. in 9. r v višini 10% 

5.000,00 €  

Materialni stroški na 
prireditvah, kjer se zbirajo 
prostovoljni prispevki 

Prireditve Miklavžev sejem, 
Podarim ti pesem 

700,00 €  

Podružnična šola Zalog   Plačilo stroškov prevoza s 
Podružnične šole Zalog v Cerklje 
 

700,00 €  

Ostale dejavnosti, odobrene 
po vlogah 

Stroški nagradnega izleta 
folklorne skupine, stroški 
spremljevalcev 

320,00 €  

Dohodnina   .  

 

Vrtec Murenčki 

  Predvidena 
sredstva iz 
šolskega sklada 

 

Predlog strokovnih aktivov Obisk pravljične dežele gore 
Gorajte 

600 € 
 

 

Pomoč družinam Pomoč učencem iz socialno 
ogroženih družin 

150 € 
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Materialni stroški na 
prireditvah, kjer se zbirajo 
prostovoljni prispevki 

Prireditev Miklavžev sejem 150 € 
 

 

Med šolskim letom bo upravni odbor šolskega sklada obravnaval prošnje strokovnih 

delavcev šole in vrtca in sredstva razporejal glede na razpoložljiva finančna sredstva. 

3. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA V PRIMERU SOFINANCIRANJE 

ŠOLE V NARAVI  UČENCE, KI PRIHAJAJO IZ SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽIN. 

- Zneske izplačil iz šolskega sklada, ki jih bodo starši v šolskem letu 2019/20 dobivali za 

pomoč pri plačilu šol v naravi ali dni dejavnosti, je šola dolžna sporočiti pristojnemu 

davčnemu uradu.                                                          

- Izplačila iz šolskega sklada se štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena z 

dohodnino (108. člen zakona o dohodnini – 2). Darila, katerih posamična vrednost ne 

presega 42 EUR, in darila, prejeta od istega darovalca, če njihova skupna vrednost v 

davčnem letu ne presega 84 EUR, se ne vključijo v davčno osnovo oziroma niso obdavčena. 

 

- Vlogo za subvencioniranje dejavnosti iz sredstev šolskega sklada obravnava upravni odbor 
šolskega sklada in je obvezen dokument, ki ga mora prosilec izpolniti za pridobitev sredstev 
iz naslova šolskega sklada. Vlogi prosilec priloži potrebna dokazila. 
 

- Vlogo za subvencioniranje dejavnosti iz sredstev šolskega sklada s prilogami oddajo starši 
ali skrbniki  praviloma 14 dni pred izvedbo določene aktivnosti socialni delavki v šoli oz. 
vodji vrtca ali jo pošljejo po pošti na naslov zavoda OŠ Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem Krvavška c. 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 

 

- Sama vloga še ne zagotavlja upravičenosti do sredstev iz šolskega sklada. Odobritev in 
višina dodeljenih sredstev sta odvisni od neto dohodka na družinskega člana. 
 

Predlog delitve sredstev je oblikovan po spodnji lestvici: 

- do 18 % neto povprečne plače RS (prvi razred otroškega dodatka)      100 %  pomoči 

- od 18,1 % – 30 %  neto  povprečne plače RS                                                70 %  pomoči       

- od 30,1 % – 40 %  neto  povprečne plače RS                                                50 %  pomoči 

- od 40,1 %  - 53 %  neto  povprečne plače RS                                                30 %  pomoči 

 

V kolikor družina zaprosi za pomoč iz šolskega sklada v istem šolskem letu večkrat, se 

naslednjič pomoč zniža za en razred, saj je namen sklada pomagati čim več družinam. 

 

- Predlog za subvencijo pripravi socialna delavka šole oz. vodja vrtca, ki v predlogu pripravi 
utemeljitev vloge brez osebnih podatkov. 

 

- Vsak vlagatelj bo pisno obveščen o višini subvencije in načinu obračuna le-te. 
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- Javni zavod OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem izjavlja, da bo tako pridobljene 
podatke uporabil izključno za namen dodelitve sredstev za subvencioniranje dejavnosti, ki 
jo vlagatelj predlaga. 

 

4. Z ZBIRANJEM IN S PORABO  SREDSTEV BOMO SEZNANJALI STARŠE, VODSTVO ŠOLE, SVET 

STARŠEV IN SVET ZAVODA.  

 

5. NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI BOMO OBJAVILI PRAVILA DELOVANJA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ 

DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

IN OBRAZEC ZA VLOGO STARŠEV. 

 

 

           Klavdija Prosenc Zemljič                                                        mag. Boštjan Mohorič 
predsednica Upravnega odbora šolskega sklada                                     ravnatelj      

 

 

 

 

 

Cerklje na Gorenjskem, 21. 10. 2019                                                 

                                                                                                                       


