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Osnovni podatki 

Podlage za delovanje 
 
Šolski sklad Osnovne šole Hajdina z enoto Vrtec je bil ustanovljen leta 2008. Glavni podlagi za njegovo delovanje 

sta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hajdina, ki določata, da se ustanovi posebni 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 upravlja Upravni odbor, ki je organizacijo in delovanje šolskega sklada podrobneje uredil v Pravilih o 

delovanju šolskega sklada. Postopek dodeljevanja sredstev iz šolskega sklada otrokom iz socialno šibkih družin je 

podrobneje urejen v Pravilih za dodelitev sredstev iz šolskega sklada učencem iz socialno šibkih družin Osnovne 

šole Hajdina. 

 

Sestava upravnega odbora 2020/2021 
Upravni odbor šolskega sklada smo v šolskem letu 2020/2021 sestavljali: 

 Matej Verbajs (predstavnik staršev iz šole in predsednik Upravnega odbora) 

 Albin Dobnik (predstavnik staršev iz šole)  

 Metka Rebernak Žumer (predstavnica staršev iz šole) 

 Saša Ropič (predstavnica staršev iz vrtca) 

 Branka Gaiser (predstavnica zaposlenih iz šole) 

 Dragica Kosi (predstavnica zaposlenih iz šole)  

 Martina Klemen (predstavnica zaposlenih iz vrtca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz sredstev šolskega sklada se financirajo dejavnosti,  

ki se ne financirajo iz javnih sredstev 



 

 

4 

 

Dejavnosti šolskega sklada 
Dejavnosti šolskega sklada v šolskem letu 2020/2021 je tako vsa naša življenja v tem času zaznamovala epidemija 

koronavirusa SARS-CoV-2, ki je v upočasnila oziroma ustavila poleg šole tudi druge družbene dejavnosti. 

Posledično je sklad tudi v letu 2020 in 2021 deloval omejeno in računamo, da bo svoje dejavnosti lahko v 

prihodnjem šolskem letu ponovno izvajal ter v čim večji meri nadomestil zamujeno. V šolskem letu 2020/2021 je 

Upravni odbor šolskega sklada imel tri seje (18. 9. 2020, 6 11. 2021 in 6. 4. 2021). Delo šolskega sklada je sicer 

aktivno potekalo tudi med sejami in sicer na sestankih in drugih usklajevanjih o poteku načrtovanih dejavnosti 

med predsednikom upravnega odbora, ostalimi člani Upravnega odbora, ravnateljico osnovne šole in drugimi 

delavci šole ter vrtca. 

 

Glavne dejavnosti šolskega sklada v šolskem letu 2020/21 so bile sledeče: 

 

Zbiranje donacij 
Zaradi epidemije in slabega položaja gospodarstva se v konec leta 2020 izjemoma niso posebej obračali na lokana 

podjetja s prošnjo po donacijah, kot v pretekli letih. Donacije smo sicer prejeli od sledečih podjetij (po abecednem 

vrstnem redu):  

 

 MELTAL IS, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o 

 ZAVAROVALNO ZASTOPANJE, VIKTOR HOTKO S.P. 

 

Navedena donatorja sta v šolski sklad skupaj prispevala 200 evrov. 

 

Navedenim podjetjem smo omogočili, da so lahko donacijo šolskemu skladu uveljavlja kot davčno olajšavo. 

 

Ob začetku šolskega leta smo se s prošnjo po donacijah obrnili tudi na vse starše šole in vrtca.  

 

Prošnji se je odzvalo 41 % staršev iz šole (112 od 276 staršev) in 40 % staršev iz vrtca (52 od 131). Odziv v šoli in 

vrtcu je dober in višji kot prejšnje leto, ko je doniralo v šoli 34 % staršev in v vrtcu 29 % in hkrati tudi višji kot v 

letu 2018/19 (ko je doniralo 39 % staršev v šoli in 33 % staršev v vrtcu). 

 

110 staršev se je pri tem odločilo, da skladu nameni enkratno donacijo (73 iz šole in 37 iz vrtca) v skupni višini 

1.388 evrov. 54 staršev (39 iz šole in 15 iz vrtca) se je odločilo za mesečno donacijo skladu v skupni višini 179 

evrov. Ob koncu šolskega leta je sklad prejel skupno 2.006 evrov donacij s strani staršev. 

 

 

Novoletni bazar  
Zaradi epidemije in posledično prepovedi združevanja zaradi varstva javnega zdravja je bil novoletni bazar 

odpovedan. S tem sklad tudi ni prejel sredstev iz prodaje izdelkov, kot je to veljalo v preteklih letih. 

 

 

Zbiranje odpadnega papirja 
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Organizirana je bila ena akcija zbiranja odpadnega papirja in aprila 2021. Zbrali smo 12,4 tone papirja (od tega 

osnovna šola cca. 9,6 tone in vrtec cca. 1,8 tone), za kar smo dobili 1.503 evra. Na šoli sta na posameznega učenca 

največ zbrala 9.b in 5. a, v vrtcu pa bela in zelena igralnica. Zmagovalci so za nagrado prejeli  pogostitev picami 

(šola) oziroma vstopnice za trampolin park.  Zbrana sredstva so razredi oz. igralnice porabile po svoji odločitvi. 

 

Star papir se sicer zbira skozi celo šolsko leto, svoj odpadni papir pa skladu namenja tudi Občina Hajdina. Iz tega 

naslova je bilo v celotnem letu zbranih še dodatnih 537,75 evrov.  

 

 

Ekskurzije, izleti, tabori  
Šolski sklad je sofinanciral zaključni izlet najvišjega razreda in  najstarejše igralnice in sicer zaključni izlet 9. razreda 

na Severno Primorsko (99,81 eurov) ter tabor bele in rdeče igralnice v Logarski dolini (200 eurov).  

 

 

Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin 
Za šolske in vrtčevske otroke iz socialno šibkih družin je šolski sklad sofinanciral stroške prevoza in bivanja za 

udeležbo v njihovih izvenšolskih in obvrtčevskih dejavnostih, kot so izleti, ekskurzije ali tabori in jim tako omogočil, 

da se jih udeležijo skupaj s svojimi sošolci. V ta namen je sklad za posamezne otroke sofinanciral: 

 

 tabor 3. razreda v Štrku  

 tabor bele in rdeče igralnice v Logarski dolini 

 

Skupaj je šolski sklad pomagal 11 otrokom, ki se sicer teh dejavnosti ne bi mogli udeležiti.  

 

Obseg te dejavnosti je nižji kot v preteklih letih, saj je bila velika večina izletov in ekskurzij odpovedana. 

 

Tovrstno sofinanciranje se odobri na podlagi posebne vloge, ki jo starši oddajo svetovalni delavki, višina 

sofinanciranja pa je odvisna od njihovih prihodkov. Pogoj za sofinanciranje je, da ima zakoniti zastopnik otroka 

pravico do otroškega dodatka v petem ali nižjem dohodkovnem razredu po predpisih, ki urejajo uveljavljanje 

pravic iz javnih sredstev ali če njegove socialne razmere onemogočajo kritje stroškov udeležbe otroka v šolskih ali 

obšolskih oziroma v vrtčevskih ali obvrtčevskih dejavnosti. Podrobnejša pravila določajo v 2018 sprejeta Pravila 

o postopku dodelitve sredstev šolskega sklada otrokom iz socialno šibkih družin. 

 

Nakupi opreme 
Tudi nakupi opreme za šolo so bili v 2020 večinoma podvrženi epidemiji in sicer zagotavljanju nujne potrebne 

opreme za pouk od doma za vse učence, ki je sicer niso imeli. Sklad je tako sofinanciral nakup 35 kosov SSD diskov 

za prenosne in stacionarne računalnike (skupaj 788,80 eurov), ki so se nato vgradili v šoli podarjene računalnike 

in dali v uporabo dijakom, ki se sicer pouka na daljavo ne bi mogli udeležiti. Nadalje je sklad sofinanciral nakup 

spletnih kamer za pouk na daljavo in za izvedbo šolskih tekmovanja v času epidemije (313,72 eurov). 

 

Za 3. razred je sklad sofinanciral nakup akvarijskega kompleta (akvarij, oprema, ribice) v višini 200 eurov. Namen 

je popestritev dela, ribice pa na učence vplivajo pozitivno, ki se pri tem naučijo, da živali potrebuje več kot zgolj 

hrano in vodo za preživetje. 

 



 

 

6 

 

Za lažji pouk matematike v 5. razredu je sklad sofinanciral nakup dveh kosov stenskega številskega traku (153 

eurov). 

 

Za lažji in bolj praktični pouk biologije in naravoslovja je sklad namenil 152 eurov za nakup modela DNK in 115 

eurov za nakup kompleta za analizo vode. Za popestritev pouka biologije, naravoslovja in kemije je sklad namenil 

132 eurov za nakup kompleta za destilacijo vode. 

 

Šolski sklad je za potrebe modelarskega krožka sofinanciral 200 eurov za nakup tračne žage, razliko pa je krila šola 

iz lastnih sredstev. 

 

Za vrtec je sklad sofinanciral nakup več kosov opreme za in sicer stenske karte, ročne lutke, matematične igre, 

Link kocke za sestavljanje, komplete za razvrščanje predmetov in podobno, v skupni vrednosti 537 eurov. Za lažje 

premagovanje vročinskega vala je sklad financiral tudi nakup manjših napihljivih bazenov (64 eurov).  
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Finančno poročilo 

Začetno stanje (v EUR) 
Začetno stanje na dan 1. 9. 2019:  9.813,18 

 

Prihodki (v EUR) 
Sredstva zbranega odpadnega papirja skupaj:  2.041,15 

zbiralna akcija april 2021 1.053,40 

ostal papir zbran med šolskim letom   537,75 

 

Donacije in drugi prispevki skupaj: 2.206,00 
donacije podjetij    200,00 

donacije staršev 2.006,00 

 

Odhodki (v EUR) 
Izleti, tabori skupaj: 1.578,42 

sofinanciranje zaključnega izleta najvišjega razreda    99,81 

sofinanciranje tabora v najstarejši igralnici   200,00 

poraba sredstev zbranega papirja v šoli (izleti, nakup majic, 
itd.) 

 892,73 

poraba sredstev zbranega papirja v vrtcu (izleti, prehrana) 385,88 

 

 

 

Financiranje nakupov opreme: 1.599,02 
nakup SSD diskov za pouk na daljavo   788,80 

nakup spletnih kamer za pouk na daljavo in za šolska 
tekmovanja 

  363,72 

nakup DNK modela    152,00 

nakup šolskega kovčka za analizo vode    115,69 

nakup aparata za destilacijo vode    132,15 

nakup stenskega številskega traku    152,65 

nakup akvarija    200,00 

nakup tračne žage     200,00 

nakup didaktičnih igral za vrtec ( ročne lutke, kompleti za 
razvrščanje, matematične igre, kocke, itd.) 

   474,55 

nakup napihljivih bazenov      63,68 

 

Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin skupaj:     558,66 
sofinanciranje ekskurzije 9. razreda na Severno Primorsko   121,46 

sofinanciranje tabora 3. razreda v Štrku    381,38 
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sofinanciranje tabora v Logarski dolini najstarejše igralnice     55,82 

 

Drugi odhodki skupaj:   405,01 
nakup materiala za novoletni bazar   379,41 

financiranje pogostitve kot nagrade za največ zbranega 
starega papirja  

    25,60 

 

Končno stanje (v EUR) 
 

Končno stanje na dan 31. 8. 2020: 9.368,15 
 

Šolski sklad je imel v šolskem letu 2020/2021 4.247,15 eurov prihodkov oziroma 42 % manj kot leto poprej, ko jih 

je imel 7.274,10 evrov. Odhodki so znašali 4.848,74 evrov oziroma 110 % prihodkov.  

 

Glavna prihodka so bila sredstva iz prodaje starega papirja (48 % oziroma 2.041,58 eurov) in donacije staršev (47% 

oz. 2.006,00 eura). Glede na prejšnja leta ni bilo prihodkov iz novoletne prireditve in praktično ni bilo donacij 

podjetij. 

 

Med odhodki se je največ namenilo za sofinanciranje šolske opreme (43 % oz. 2.111,26 eurov) in vrtčevske opreme 

(12% oz. 601,04 eurov). Kar 28 % odhodkov (1.400,07 eurov) je predstavljala poraba sredstev iz zbranega papirja, 

ki so jo določili razredi oz. igralnice samostojno. 
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Seznam ponudnikov, ki so prejeli sredstva šolskega 

sklada 
 

Z namenom čim večje preglednosti delovanja šolskega sklada posebej objavljamo tudi seznam ponudnikov, ki sta 

jih šola in vrtec izbrala za naročilo blaga ali storitve, ki so bile sofinancirane s strani šolskega sklada na podlagi 

odločitve upravnega odbora (slednji praviloma potrdi sofinanciranje blaga ali storitve, ne odloča pa praviloma 

imensko o ponudniku). 

 

Seznam zajema tudi plačila v okviru pomoči otrokom iz socialno ogroženih družin, kjer se pogosto financira več 

storitev hkrati (npr. prevoz in namestitev na taboru). V teh primerih je znesek pomoči v spodnjem seznamu 

razdeljen med vse takšne ponudnike v sorazmernem deležu glede na višino stroškov, ki bi jih sicer morali plačati 

starši. 

 

Seznam ne zajema ponudnikov blaga in storitev, ki so jih samostojno izbrali razredi šole ali igralnice vrtca za 

namene porabe sredstev iz lastnega zbranega starega papirja, ker upravni odbor šolskega sklada ne izbira 

ponudnika. 

 

Ime prejemnika sredstev 

(ponudnik) 

Namen plačila Skupni znesek 

izplačil (v EUR) 

REDIT, visoko tehnološke rešitve, 
d.o.o. 

nakup SSD diskov za nadgradnjo računalnikov za delo 
od doma 

557,98 

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH 
DEJAVNOSTI 

sofinanciranje tabora v Štrku za otroke iz socialno 
ogrožemnih družin (3. razred) 

381,38 

ARRIVA, družba za prevoz potnikov, 
d.o.o. 

sofinanciranje prevoza na tabor v Logarski dolini in na 
ekskurzijo na severno Primorsko 

321,46 

MIMOVRSTE, spletna trgovina,d.o.o. nakup spletnih kamer 313,72 

MIKRO+POLO, družba za inženiring, 
proizvodnjo in trgovino, d.o.o. 

nakup šolskega kovčka za analizo vode  in aparata za 
destilacijo vode 

247,84 

EUROMIX Otroška igrala in oprema 
d.o.o. 

Nakup kompleta ročnih lutk in didaktičnih igrač za 
steno 

236,00 

Gambit trade globalni marketing d.o.o. nakup 10 kom. SSD diskov za nadgradnjo stacionarnih 
računalnikov za delo od doma 

230,82 

DJ PLUS, Mednarodna trgovina in 
storitve d.o.o. 

nakupa akvarija z opremo in ribicami 200,00 

MAŠINCA, servis in trgovina, d.o.o. nakup tračne žage 200,00 

DIPRO, Srečko Kozamernik s.p. nakup stenskega številskega traku (2 kosa) za 5. 
razred 

152,65 

VIRLES inženiring, trgovina in 
svetovanje, d.o.o. 

nakup modela DNK za pouk biologije in naravoslovja  152,00 

ZA OTROKE Trgovina na debelo z 
drugimi izdelki široke porabe d.o.o. 

nakup didaktičnih igrač 114,55 

RAJH IVO S.P. - Trgovina z novim in 
rabljenim blagom 

Plačilo pogostitve za 9. razred (11.6.2020) - Ivo Rajh 
s.p. 

99,81 

SATKO podjetje za trgovanje na debelo 
in drobno z mešanim blagom d.o.o. 

Nakup matematične igre, raziskovalnih držal, in Link 
kock 

89,50 

Maneks Plus d.o.o. nakup napihljivih bazenov (3 kosi) 63,68 
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RAZPOTJE turizem d.o.o. sofinanciranje tabora v Logarski dolini za otroke iz 
socialno ogroženih skupin (najstarejša vrtčevska 
skupina) 

55,82 

CARLI HUGO S.P.- BIRO HUGO - SERVIS 
IN PRODAJA 

nakup spletnih kamer za šolska tekomovanja 50,00 

ZRIM-KO podjetje za trgovino d.o.o. nakup bele briši-piši table 47,60 

JUMA Andreja Mahorič s.p. nakup igre 4 v vrsto 34,50 

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d. nakup stenske karte Slovenije 15,21 
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Kontaktne informacije 

Za otroke in učence 
Šolski sklad je ustanovljen in namenjen vam. Sredstva, ki jih sklad dobi so namenjena nakupu opreme za 

zanimivejši in modernejši pouk, financiranju obšolskih dejavnosti, kot so krožki, izleti in podobno. 

 

Šolski sklad se prilagaja tudi vašim željam in potrebam. Zato nam brez zadržkov lahko tudi sami sporočite katero 

opremo pogrešate pri pouku, katere krožke si želite, pa za njih ni ustreznih sredstev, in katere skupne dejavnosti 

naj šolski sklad sofinancira. Vsako vašo pobudo bomo preučili in vam sporočili kakšne so možnosti. 

 

Dostopni smo po el. pošti: o-hajdina.mb@guest.arnes.si, svoje želje pa lahko sporočite tudi razredničarki, ki bo 

vaše sporočilo prenesla do nas. 

 

Za starše 
Šolski sklad vodimo z namenom, da lahko našim otrokom omogočimo kar se da kvalitetno in prijetno bivanje v 

vrtcu, moderen pouk v šoli ter zanimive obšolske dejavnosti, ki popestrijo njihov prosti čas. Sredstva, ki so nam 

na voljo, skušamo čim bolj gospodarno porabiti za različne dejavnosti in ustreči čim več interesom in potrebam 

naših otrok. V kolikor imate glede našega dela kakšno vprašanje, pobudo ali kritiko, nas prosim kontaktirajte in 

vzeli si bomo čas za vaše sporočilo. 

 

Dostopni smo na telefonu 02/788-1260, po el. pošti tajnistvo@os-hajdina.si ali osebno. 

 

V kolikor ste v socialni stiski in ne zmorete plačati kakšne od šolskih ali vrtčevskih dejavnosti (npr. izleta) ali pa 

potrebujete pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, nas lahko zaprosite za pomoč. Več informacij o tem dobite pri 

svetovalni delavki Ireni Vodušek, tel.: 02 788 12 65. 

 

 
 

V kolikor vam možnost dopušča, se lahko odločite za redno mesečno doniranje v poljubnem znesku (npr. 1 EUR, 

2 EUR, 5 EUR, itd.), ki ga plačate kar ob plačilu vsakomesečne položnice, ki jo dobite od šole oziroma vrtca. Izjavo 

za takšno mesečno doniranje dobite na spletni strani šole: http://www.os-hajdina.si (zavihek šola/šolski sklad), 

na spletni strani vrtca: https://sites.google.com/site/vrtechajdina (zavihek za starše) ali v tajništvu šole. 

 

Prispevate lahko tudi drugače in sicer na način, ki vas ne stane praktično nič: tako da aktivno sodelujete v akcijah 

zbiranja odpadnega papirja, ali pa da odpadni papir vašega gospodinjstva kadarkoli pripeljete v keson pred šolo. 

 

Veseli bomo tudi vsake vaše podpore šolskemu skladu.  

Donirate lahko z nakazilom na TRR šolskega sklada št. SI56 0135 9603 0651 748, 

 sklic »00 100 – 01092021« in namen: »ZA ŠOLSKI SKLAD«. 
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Za donatorje 
Samo z vašo pomočjo lahko zagotavljamo financiranje vseh tistih dejavnosti, kjer javna sredstva niso zagotovljena. 

Samo z vašo pomočjo lahko omogočimo socialno ogroženim otrokom udeležbo na taborih in ekskurzijah z 

njihovimi sošolci, subvencioniramo udeležbo šol v naravi in omogočamo delovanje šolskih krožkov, ki prispevajo 

h kvalitetnemu preživljanju prostega časa mladih. Z vašo pomočjo lahko našim najmlajšim zagotavljamo okolju 

prijazne igrače, ki spodbujajo njihov zdrav razvoj, nekoliko starejšim pa njuno potrebne učne pripomočke.  

 

 
 

Če ste podjetje ali samostojni podjetnik, lahko donacijo šolskemu skladu uveljavljate kot davčno olajšavo in si tako 

znižate svojo davčno obveznost. Donacija šolskemu skladu se namreč šteje kot donacija za vzgojno-izobraževalne 

namene po 59. členu Zakona o dohodku pravnih oseb oz. po 66. členu Zakona o dohodnini, za vse davčne 

zavezance, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih stroškov. 

 

Po prejeti donaciji vam bomo poslali posebno izjavo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje davčne olajšave. V 

kolikor bi to želeli, lahko sklenemo tudi posebno donatorsko pogodbo. 

 

V kolikor bi imeli kakršna koli dodatna vprašanja glede delovanja sklada, glede doniranja ali sklenitve donatorske 

pogodbe, smo vam na voljo po telefonu na 02/788-1260 ali po el. pošti mitja.vidovic@os-hajdina.si. 

 

Hajdina, 20. 9. 2021 

 

 

Matej Verbajs  

predsednik Upravnega odbora šolskega sklada 

 

Prispevate lahko z nakazilom na TRR OŠ Hajdina z Vrtcem: št. SI56 0135 9603 0651 748,  

sklic »00 – 2020-2021« in namen: »ZA ŠOLSKI SKLAD«. 


	Vsebina

