
1 

 

OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA                                                 

Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna 

 

 

 

 

 

Datum: 30. 8. 2018 

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2017 / 2018 

Upravni odbor šolskega sklada je bil imenovan na drugi izredni seji sveta staršev, in sicer dne: 24. 10. 
2017. 
V upravni odbor šolskega sklada so bili imenovani člani: 
Predstavnice zaposlenih: ga. Čeč, ga. Fatur in ga. Krečič. 
Predstavniki staršev: ga. Dolenc, ga. Klučar, g. Suša in ga. Žnidaršič. 
Na prvi redni seji upravnega odbora šolskega sklada, ki jo je sklicala ga. Gašič, predsednica upravnega 
odbora šolskega sklada, dne: 26. 10. 2017 se je z izvolitvijo predsednice novega upravnega odbora ge. 
Žnidaršič, nov upravni odbor tudi konstituiral. 

Zaradi odstopa članice ge. Fatur, je svet staršev na predlog sveta zavoda, na tretji redni seji sveta staršev 
dne: 29.5.2018, imenoval nadomestnega člana, g. Šimnic, predstavnika zaposlenih podružnične šole s 
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

DELOVANJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

Delo upravnega odbora šolskega sklada je v minulem šolskem letu potekalo skladno z zakonodajo, 
sprejetimi pravili delovanja ter načrtom. Tako smo dosledno sledili transparentnemu delovanju.  

Upravni odbor je imel štiri redne seje in šest dopisnih sej.  

Po pregledu takrat veljavnih pravil o delovanju šolskega sklada, smo ugotovili zakonske in vsebinske 

pomanjkljivosti, zato smo se o tem pogovarjali in dogovorili, da se pravila spremenijo. 

 

Delovanje smo uskladili s pridobljenimi informacijami s strani pristojnih na MIZŠ: 

»Prvi odstavek 135. člen  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – v nadaljevanju 
ZOFVI določa, se iz šolskega sklada financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, 
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka 
in podobno. Navedena določba torej določa namen porabe sredstev šolskega sklada, med tem ko kriteriji 
oz. merila za razdelitev teh sredstev niso zakonsko določeni.«; »Posebej je potrebno izpostaviti, da šolski 
skladi, ki so opredeljeni v ZOFVI, v osnovi niso namenjeni za pomoč socialno ogroženem učencem. Poleg 
tega izplačila iz teh skladov ne morejo biti oproščena plačila davka, ampak se po mnenju FURS (v prilogi) 
izplačila iz šolskega sklada, ne glede na to, da se namenijo kot pomoč socialno ogroženim učencem, 
štejejo za darila in so obdavčena z dohodnino po stopnji 25%.« 

 
Tako smo ob zavedanju različnih socialno-ekonomskih razmer v današnjem času, del sredstev namenili 
tudi otrokom iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom (tj. socialno šibkim). Na ta način smo 
dodatno pomagali tem otrokom iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom, pri plačilu 
nadstandardnega programa.  
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Svet staršev je v sodelovanju z upravnim odborom šolskega sklada na Občino Postojna poslal predlog za 

pripravo in sprejem Pravilnika o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine Postojna. Žal odziva s 

strani Občine Postojna ni bilo.  

Za vse starše otrok na šoli smo pripravili zloženko z informacijami o šolskem skladu. Na ta način smo 

želeli starše seznaniti z delovanjem šolskega sklada, kot tudi spodbuditi, da bi se odločili za prostovoljni 

prispevek v šolski sklad. Zloženke so kot donacijo natisnili v Studiu Packa na Rakeku. 

 

Upravni odbor šolskega sklada je sprejel sklep, da vlagatelji vloge za pridobitev sredstev iz šolskega 
sklada oddajo do 15.10.2018. 
 

URESNIČEVANJE PROGRAMA DELOVANJA 

 
Upravni odbor šolskega sklada zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna je oblikoval kriterije za 

razdeljevanje in dodeljevanje namenskih sredstev  v šolskem letu 2017 /2018: 

 35 % vseh sredstev šolskega sklada nameni za financiranje šolskih dejavnosti, ki se ne financirajo 

iz javnih sredstev (izleti, tabori, ekskurzije…) in so le-te namenjene čim večjemu številu učencev; 

 30 % vseh sredstev  šolskega sklada se nameni za pomoč otrokom iz družin z nizkim socialno-

ekonomskim statusom, da se njihovi otroci lažje udeležijo šole v naravi, taborov, izletov in ostalih 

šolskih dejavnosti; 

 35 % vseh sredstev  šolskega sklada se nameni za nadstandardno obogatitev vsebin in izpeljavi 

rednega šolskega pouka, pri čemer so te dejavnosti namenjene čim večjemu številu učencev.   

 

PREGLED PORABE SREDSTEV 
Preko rednih in dopisnih sej smo obravnavali prejete vloge različnih vlagateljev.  

Stanje sredstev na računu šolskega sklada na dan 31.10. 2017 je znašalo 4.404,04 eur. 

Znesek 673,70 eur (Drobtinice)  je bil v decembru 2017 trgan s konta šolskega sklada, po navodilu 

ravnateljice računovodstvu. 

 

Pregled odobrenih sredstev za različne s programom delovanja predvidene namene: 

Pomoč otrokom iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom, pri plačilu šol v 

naravi:  

 Udeležbo otrok na zimski šoli v naravi na Rogli: 6 – im otrokom v višini po 

40,00 eur ter 2  otrokoma v višini po 80,00 eur (v dveh obrokih). 

Skupno financiranje v višini: 400,00 eur. 

 Udeležbo otrok na taboru CŠOD Čebelica: 4 – im otrokom v višini po 40,00 

eur, 2 otroka v višini po 30,00 eur; 2 otroka po 20,00 eur.  

Skupno financiranje v višini: 260,00 eur. 

 Udeležbo otrok na CŠOD Kavka Kobarid: 5 – im otrokom po 40,00 eur; 1 otrok 

v višini 30,00 eur.  

Skupno financiranje v višini: 230,00 eur. 

 Udeležbo otrok na taboru Radenci: 1 otrok v višini 20,00 eur; 3 otroci v višini 

po 40,00 eur. 

Skupno financiranje v višini: 140,00 eur. 

 Udeležbo otrok na šoli plavanja Čatež: 5 – im otrokom v višini po 30,00 eur.  

Skupno financiranje v višini: 150,00 eur. 

 Udeležbo otrok na CŠOD Jurček: 8 – im otrokom v višini po 30,00 eur. 

Skupno financiranje v višini: 240,00 eur. 

Skupna 

višina: 

1.420,00 eur 
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Financiranje drugih nadstandardnih ….: 

 Financiranje nakupa dveh kompletov baterij s polnilcem po ponudbi podjetja 

Mimovrste, v višini 74,40 eur za potrebe interesne dejavnosti Robotika. 

 Financiranje prevoza otrok drugega razreda na relaciji Postojna – Čatež – 

Postojna, v času izvajanja šole v naravi, v višini 1.000,00 eur. 

 Financiranje prevoza otrok na relaciji Postojna / Hruševje – Predjama – 

Postojna / Hruševje, v višini 301,12 eur, v okviru izvedbe tehniškega dne za 5. 

razrede.  

 Financiranje  prevoza otrok na relaciji Postojna / Hruševje – Savudrija – 

Postojna / Hruševje, v višini 300,00  eur, v okviru izvedbe letne šole v naravi 

za 4. razrede. 

 Financiranje prevoza otrok in vstopnine za otroke treh 6. oddelkov, v višini 

333,33 eur, v okviru izvedbe ekskurzije v Idrijo.  

 Financiranje prevoza otrok 7. oddelka, v višini 333,33 eur na kulturni dan 

»Groharjeva hiša v Sorici«.  

 Financiranje prevoza otrok za 9. a, 9. b in 9. c oddelek, v višini 333,00 eur, za 

izvedbo tehniškega dne.  

 Financiranje programa na Celjskem gradu za otroke 8. oddelkov in 6. NIS, v 

višini 333,33 eur. 

 Financiranje Tačk pomagačk – terapevtski programi s terapevtskimi psi, v  

višini 500,00 eur. 

 

Skupna 

višina: 

3.508,51 eur 

Prihodki: 

 Prostovoljni prispevki staršev: 3.950,00 eur. 

 Zbiralna akcija papirja: 325,02 eur. 

 

SKUPAJ VSI PRIHODKI: 4.275,02 eur 

Odhodki: 

 Tačke pomagačke: 500,00 eur. 

 Financiranja po sprejetih in izdanih sklepih: 4.428,51 eur. 

 

SKUPAJ VSI ODHODKI: 4.928,51 eur 

Stanje na dan 30.8. 2018 na kontu šolskega sklada znaša: 2.279,16 eur. 

 

Vsa stanja na kontu šolskega sklada smo preko e-pošte pridobivali od računovodstva šole. 

Samo s pomočjo prostovoljnih prispevkov staršev, donatorjev  lahko zagotavljamo financiranje vseh 
tistih dejavnosti, kjer javna sredstva niso zagotovljena. Tako lahko omogočimo nakup kakovostnih 
učnih pripomočkov, sofinanciramo nadstandardni program na naši šoli ipd. 

 

Pripravila: 

Martina Žnidaršič, 

 predsednica upravnega odbora šolskega sklada 

 


