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PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA za leto 2023 

1. Pridobivanje sredstev 

Pridobivanje sredstev bo v tekočem letu potekalo na naslednje načine:  

- zbiralne akcije učencev (zbiranje starega papirja predvidoma dvakrat letno), 

- prostovoljni prispevki za izdelke učencev na šolskih prireditvah (voščilnice, pekarski, 
glineni in drugi izdelki na šolskih prireditvah (pravljično mesto, novoletni koncert …), 

 

- prostovoljni prispevki staršev (zbiranje prostovoljnih prispevkov na prireditvah, razstavah, 
ob posebnih dogodkih ali preko položnic), 

- 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). 

2. Poraba sredstev 

Porabo sredstev uokvirjajo določila Pravilnika o delovanju in organizaciji šolskega sklada in 
po potrebi dodatno sklepi UO šolskega sklada. Sredstva šolskega sklada bodo v letu 2023 
namenjena za: 

- (so)financiranje prevozov in vstopnin: na ekskurzijah, v šolah v naravi, dnevih dejavnosti, 
 

- (so)financiranje izvedbe nadstandardnih programov, 

- (so)financiranje predavanj in gledaliških predstav za učence  

- (so)financiranje nakupa učnih gradiv in pripomočkov, 

- finančno pomoč nadarjenim učencem (obogatitveni programi),  
 

- (so)financiranje prijavnin in ostalih stroškov povezanih z udeležbo učencev na 
tekmovanjih, 

- (so)financiranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in ostalega, s čimer se zvišuje 
standard pouka, 
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- sredstva se lahko dodelijo tudi na podlagi pobude vodstva šole: (so)financiranje nakupa 
tehnično-varovalnih sredstev (varnostna oprema ...),  

- sofinanciranje raziskovalno-razvojnih in ostalih projektov šole; sredstva za ta namen se 
dodeljujejo v okviru finančnih zmožnosti, 

- subvencioniranje nadstandarnih dejavnosti za učence iz manj vzpodbudnih okolij (11. 
člen Pravil šolskega sklada). 

3. Promocija in prepoznavnost sklada 

V letu 2023 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 (prošnje oz. dopisi, akcija  

         drobtinica),  

- spodbuditev k dodatni promociji ŠS s strani učiteljev v razredih, 

- informiranje staršev o ŠS na roditeljskih sestankih (namen, dejavnost, rezultati …) 

- informiranje o dejavnostih in rezultatih delovanja sklada na šolski spletni strani  

         (npr. rezultati akcij zbiranja papirja, odločitve o nakupu opreme).  
 

 

Silva Vračko, predsednica UO šolskega sklada 

 
 


