
 

                                             ŠOLSKI SKLAD 

Šolski sklad OŠ Škofljica je bil ustanovljen 25. septembra 2003  z namenom, da bi tudi 

otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja, omogočili, da doživijo lepe stvari.  

 Sklad vsako leto financira prevoz in organizacijo raznih taborov, nakup delovnih zvezkov, 

dejavnosti ob pouku in nakup nadstandardne opreme za izboljšanje kakovosti pouka. 

V letu 2017 so iz šolskega sklada 35 učencem kupili vse delovne zvezke, 44 učencem del 

delovnih zvezkov, 200 učencem regresirali prevoz v zimsko in letno šolo v naravi, 5 učencem  

regresirali tabor za nadarjene, 18 učencem šolo v naravi, 3 učencem omogočili obiskovanje 

dejavnosti ob pouku ter financirali različne izlete, tekmovanja in pomagali nekaterim 

učencem, da lahko tudi oni pojedo malico in kosilo v šoli. Tako so skupno regresirali preko 

120 vlog.  

Sredstva za šolski sklad se zbirajo z izdelki, ki jih prodajajo na šolskem božično-novoletnem 

sejmu, na koncertu Pričarajmo otroške nasmehe, z donacijami ter s prispevki staršev, domačih 

in tujih fizičnih in pravnih  oseb. 

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 tudi vodi ravnatelj šole, člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika 

UO in namestnika predsednika. Mandat članov UO je štiri leta. Upravni odbor Sklada o 

svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Škofljica, Svet zavoda OŠ Škofljica, ravnatelja 

zavoda in javnost.  O dodelitvi sredstev odloča posebna tričlanska strokovna komisija, ki jo 

izmed sebe imenuje upravni odbor na svoji prvi seji. Komisijo sestavljajo svetovalni delavec, 

predstavnik staršev in pedagoških delavcev. 

Šolski sklad nam je zelo všeč, ker pomaga, da bodo imeli vsi učenci lepe spomine na osnovno 

šolo. 

Šolski sklad je sodeč po izjavah učencev zelo v redu, saj pomaga učencem iz socialno 

ogroženih družin in jim omogoča več doživetij s strani šole ter plačilo raznih prevozov. 
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