
 
PREDLOG ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

Datum prejema: _______________________             Številka:_______________________ 
Izpolni predstavnik šolskega sklada 

A. PODATKI O VLAGATELJU, DEJAVN0STIH IN UDELEŽENCIH 

PREDLAGATELJ: PODROČJE: (označite ustrezno ali izbrišite 

neustrezno) 
o obšolske in druge interesne dejavnosti 

dijakov; 
o izboljšanje materialnih pogojev šole; 
o povezovanje šole z okoljem in večanje 

prepoznavnosti; 
o prenos znanja iz sorodnih 

izobraževalnih in raziskovalnih skupin v 
šolsko prakso; 

o uvajanje sodobnih metod vzgoje in 
izobraževanja v šolo; 

o drugi inovativni projekti 
 

NAMEN: 

OPIS in CILJ konkretne 

dejavnosti oz. utemeljitev 

 

DIJAKI  Predviden datum začetka in zaključka aktivnosti: 
 

MENTOR  

GOSTUJOČI MENTORJI   

B. STROŠKI 

Predviden celotni strošek   

STROŠEK NA DIJAKA  

Predlog višine zneska za sofinanciranje iz šol.  sklada  

Prejemnik 
(nujna naročilnica) 

 

Drugi stroški / viri  

Priloge:   

Datum: _______________________                       Podpis: __________________________ 
Oddana vloga ne zagotavlja financiranje sklada. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C. ODGOVOR (izpolni šolski sklad)                                                        Številka:____________________________ 

Datum prejema vloge: _________________     Datum obravnave: ________________________ 

Vlogi se:             ugodi v celoti                    delno ugodi: ________€                  se ne ugodi 

Opombe: _____________________________________________________________________________ 

Za UO šolskega sklada: ________________________________  Podpis: ___________________________ 

Prejem odgovora 

Datum: ______________________     Podpis: _________________________________ 

Ob zaključku dejavnosti oz. najkasneje do konca pouka morate oddati poročilo, ki je priloga tega odgovora.  



 
NAVODILA 

A. PODATKI O VLAGATELJU, DEJAVNOSTIH IN UDELEŽENCIH 

PREDLAGATELJ – Vpišite ime in priimek učitelja, ki predlaga financiranje 

PODROČJE – Navedena so področja, ki jih za financiranje predvidevajo pravila šolskega sklada. Svojo dejavnost 

(predlog) umestite v eno (lahko tudi več) od področij. 

NAMEN -   Poimenujte dejavnost (npr. krožek improvizacije, šolski orkester, predstavitev šole na kulturnem bazarju, 

predavanja zunanjih strokovnjakov, izvedba naravoslovno-matematičnih delavnic, fotoaparati…) 

OPIS IN CILJ KONKRETNE DEJAVNOSTI OZ. UTEMELJITEV – Na kratko zapišite cilje in opišite dejavnost. Vpišite, 

komu je dejavnost namenjena. Navedete lahko tudi dosedanje izkušnje ali reference. 

DIJAKI: vpišite predvideno število dijakov, predvidene letnike (npr.: 25 dijakov, vsi letniki ali 15 dijakov 2. In 3. letnik 

splošne smeri,..)   

MENTORJI, GOSTUJOČI MENTORJI: posebej navedite mentorje na šoli (oz. kontaktno osebo, če je izvajalec zunanji) , 

ime in priimek gostujočega mentorja in inštitucijo, iz katere prihaja 

B. STROŠKI 

Vpišite predvidene  celotne stroške (na osnovi ponudbe, predračuna, cenika) dejavnosti, tudi tiste, ki jih naprimer 

dijaki krijejo sami ali pa izhajajo iz drugih virov. 

Ocenite strošek na dijaka ob upoštevanju  minimalnega  števila udeleženih dijakov. 

Predlog višine zneska za sofinanciranje iz šolskega sklada – vpišite znesek 

Prejemnik:  uradni naslov prejemnika (na osnovi predračuna…),  za plačilo je obvezna predhodna 

naročilnica 

Drugi stroški / viri: vpišite višino in navedite nazive drugih virov 

Priloge: navedite priloge: npr. predračun, cenik, podrobnejša utemeljitev, evalvacija dosedanjih dejavnosti….  

 

  



 
POROČILO O IZRABI  DODELJENIH  SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

1. Namen porabe (prepišite iz predloga za dodelitev): 

___________________________________________ 

Datum oz. termin izvedbe: ________________________ 

Število udeleženih dijakov: _____________________ Struktura po oddelkih: _________________________ 

Imena sodelujočih učiteljev._____________________ 

Drugi sodelujoči (število ali  imena,  organizacija): ________________________________________________ 

Celotni strošek: _____________________________Strošek  šolskega sklada: _____________________ 

2. Opis dejavnosti in ocena (na kratko opišite (5  do 10 povedi) izvedeno  dejavnost in ocenite njeno 

uspešnost).  

 

 

 

 

 

 

Uspešnost dejavnosti ocenite s šolsko oceno: ___________ 

3.Ocena dejavnosti 

(Koliko se strinjate s trditvami 1. Sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam): 

Izvajalec je kvalitetno in strokovno izpeljal dejavnost. 1   2   3  4  5 

Zadovoljen sem z udeležbo. 1   2   3  4  5 

Dijaki so imeli možnost aktivnega sodelovanja.  1   2   3  4  5 

Dijaki so dobili pomembne nove izkušnje in znanja. 1   2   3  4  5 

Dijaki so bili zadovoljni z izvedbo. 1   2   3  4  5 

Dejavnost je dijake spodbudila k novim aktivnostim. 1   2   3  4  5 

To dejavnost bi priporočil tudi drugim. 1   2   3  4  5 

 

4. Predlogi za prihodnje šolsko leto:  

 

Datum: _______________________                       Podpis: __________________________ 

Izpolnjeno poročilo bo pomembno pripomoglo pri načrtovanju in obravnavi predlogov za dejavnosti v prihodnosti.   


