
     Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica   

 telefon: 01 366 38 13, e-naslov: tajnistvo@os-skofljica.si,  spletna stran: http://www.os-skofljica.si       1 

Osnovna šola Škofljica 
Klanec 5 
1291 Škofljica 
 
Datum: 20. 2. 2023 
 
PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA SKLADA 
 
Osnovna šola Škofljica je s 1373 vpisanimi učenci po številu učencev največja 
osnovna šola v Sloveniji. Prav tako pa je tudi PŠ Lavrica glede na število vpisanih 
učencev največja podružnica v naši državi. Takšno število seveda pomeni, da nas 
obiskujejo učenci vseh socialnih slojev in ekonomskih zmožnosti iz različnih krajev 
občine. Verjamemo, da se vsi starši vsak po svoje trudijo, da bi omogočili otrokom 
kar najboljše možnosti za šolanje in da jim je blaginja otrok prioriteta v življenju. Prav 
tako pa ugotavljamo, da je zaradi epidemije in njenih posledic, sedaj pa še zaradi 
draginje, ki se občuti na vseh področjih, vedno več družin, kjer starši ne zmorejo 
kritja vseh stroškov in se zato obračajo na šolo po pomoč v obliki regresov. Zaradi 
tega je bilo že pred leti potrebno ustanoviti organ, ki bo sprejemal in premišljeno 
odločal o vseh prošnjah po denarni ali drugačni pomoči, po drugi strani pa skrbel za 
transparentno in pravilno razdelitev sredstev v okviru finančnih možnosti.  
 
S takšnim razmišljanjem je bil na seji Sveta staršev Javnega zavoda Osnovna šola in 
vrtec Škofljica že 25. septembra 2003 sprejet sklep o ustanovitvi Šolskega sklada OŠ 
Škofljica (v nadaljevanju Sklad), ki je vsa ta leta od ustanovitve dalje zelo uspešno 
deloval in pomagal mnogim posameznikom in posredno tudi družinam.  
 
Število otrok, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, se povečuje. Sklad pridobiva 
sredstva iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih ter pravnih  oseb, donacij, 
prodaje izdelkov na novoletnem sejmu, z organizacijo dobrodelnih koncertov in iz 
drugih virov.  
 
Delovanje skladov je bilo uzakonjeno leta 2007 s Spremembo Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V 135. členu ZOFVI je zapisano: 
„Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup 
nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.“ 
 
Šolski sklad deluje po Pravilih šolskega sklada, ki jih je na svoji redni seji 11. marca 
2021 potrdil Svet zavoda Osnovne šole Škofljica, nato pa so bila posodobljena še 29. 
11. 2023 in bodo obravnavana na Svetu zavoda OŠ Škofljica 6. marca 2023. Pravila 
so objavljena tudi na šolskih spletnih straneh. 
  
ORGANIZIRANOST SKLADA 
Sklad upravlja upravni odbor sklada (v nadaljevanju: UO), ki ga potrdi svet zavoda. 
UO ima sedem članov. Štiri predstavnike šole, med katerimi je vsaj en svetovalni 
delavec, predlaga svet zavoda. Tri predstavnike staršev imenuje svet staršev. Na 
prvi seji UO, ki jo skliče in do izvolitve predsednika vodi ravnatelj šole, člani odbora 
izmed sebe izvolijo predsednika UO in namestnika predsednika. Mandat članov UO 
je štiri leta. 
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Trenutno so člani upravnega odbora: 
 Liza Bratuž Derenčin, 
 Jerica Brložnik, 
 Alma Radišić, 
 Katja Kajič, 
 Jure Leben, 

 Mladen Stojanovič, 

 Edvard Pergar Konestabo. 
 
Predsednica UO je Liza Bratuž Derenčin. 
 
Upravni odbor Sklada o svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Škofljica, Svet 
zavoda OŠ Škofljica, ravnatelja zavoda in javnost. Letno poročilo o delovanju Sklada 
je tudi sestavni del poročila o realizaciji. 
 
O dodelitvi sredstev odloča posebna štiričlanska strokovna komisija, ki jo izmed sebe 
imenuje upravni odbor na seji UO.  
 
Komisijo sestavljajo: 

 šolski svetovalni delavec, 
 predstavnik staršev iz UO šolskega sklada, 
 predstavnika pedagoških delavcev razredne in predmetne stopnje.  

  
Komisijo sestavljajo: 

 Liza Bratuž Derenčin, 
 Katja Kajič, 
 Jerica Brložnik, 

 Jure Leben.  
 
NAMEN SKLADA 
 
Namen sklada je: 

 pomoč socialno šibkim učencem, zlasti pri nakupu šolskih potrebščin, udeležbi 
pri projektih, šoli v naravi, taborih in drugih dejavnostih nadstandardnega 
programa šole, 

 financiranje dejavnosti in potreb posameznih učencev, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 

 zvišanje standarda pouka oziroma nakup nadstandardne opreme za 
izboljšanje kakovosti pouka, 

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

 
Kot socialno osveščeni predstavniki družbe želimo nuditi našim otrokom enake 
možnosti za šolanje in jim omogočiti brezskrbno otroštvo, želeli pa bi pokriti tudi 
stroške za neobvezne šolske programe in tako ustvariti možnosti za še ustvarjalnejše 
in kakovostnejše zorenje naših otrok, npr. z zagotavljanjem dodatnih sredstev za 
spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev. 
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Ne pozabimo, da so vsi otroci tudi naši otroci in da so ti naše največje bogastvo. Zato 
bodite s svojimi donacijami in sodelovanjem z nami tudi vi! O vaši pomoči bomo 
javnost seznanili preko medijev in z letnimi poročili. 
  
VLOGE ZA SKLAD 
 
Pred vsako izvedbo dejavnosti, kot je tabor oz. šola v naravi, je na prijavnici naveden 
rok oddaje vloge za regresiranje. Ta se nahaja na šolski spletni strani pod zavihkom 
STARŠI/ŠOLSKI SKLAD. Vloga se odda pisno ali z osebno vročitvijo na šolsko 
svetovalno službo ali razredniku/razredničarki. O odobritvi sredstev odloči posebna 
strokovna komisija na podlagi izdelanih kriterijev. 
 
Poleg staršev učencev imajo tudi pedagoški in svetovalni delavci zavoda možnost, 
da komisiji vložijo predlog za dodelitev sredstev iz sklada, če presodijo, da je to v 
konkretnem primeru potrebno.  
 
V primeru pozitivne odločitve se učencu regresirajo učni pripomočki ali učne 
dejavnosti v višini, kot je bila določena. V nobenem primeru učenec oziroma njegovi 
starši/skrbniki niso upravičeni do prejema gotovine. 
 
Sklad pri svojem delu upošteva zavezo zaupnosti pri obravnavi vlog in anonimnosti. 
 
Včasih ni potrebno veliko, da se otroku nariše nasmeh na obrazu. Potrebno je videti, 
slišati, razumeti in potem storiti nekaj preprostih dejanj, da se nekomu v duši prebudi 
nekaj lepega in se uresniči kakšen dogodek, ki si ga mogoče nekdo zapomni za vse 
življenje. 
 
Sredstva lahko vedno donirate na 

Osnovna šola Škofljica 
Klanec 5, 1291 Škofljica 
TRR: SI56 0132 3603 0683 097 (Banka Slovenije) 
Sklic: 2997 
Namen: Za šolski sklad 
 
Imena donatorjev bodo objavljena na spletni strani sklada. Prav tako se vam 
tudi pisno zahvalimo in vam pošljemo donatorsko pogodbo. 
 
Pomagajte nam pričarati čim več otroških nasmehov. 
 

Upravni odbor šolskega sklada 
                                                                                       Osnovne šole Škofljica 
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