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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. Omenjeni zakon je od novembra 2021 na novo uredil delovanje 

šolskih skladov in tudi formalno omogočil namenitev sredstev sklada otrokom iz socialno šibkih družin.  Nova 

ureditev določa, da šolski sklad financira: 

 dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 

 nakup nadstandardne opreme,  

 za udeležbo otrok in učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem 

javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, 

 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 2021/2022 
Upravni odbor šolskega sklada smo v šolskem letu 2021/2022 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 niso del izobraževalnega programa 

oziroma, ki se ne financirajo iz javnih sredstev 
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Dejavnosti šolskega sklada 
Dejavnosti šolskega sklada so v šolskem letu 2021/2022 po epidemijo ponovno zaživele. Šolski sklad je tako 

ponovno financiral dejavnosti, kot v preteklih letih pred epidemijo (šole v naravi, zaključni izleti in tabori, plavalni 

tečaji, itd.). V šolskem letu 2021/2022 je Upravni odbor šolskega sklada imel tri  seje (20. 9. 2021,  6. 12. 2021 in 

10. 6. 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, ravnateljem osnovne šole in drugimi delavci šole ter vrtca. 

 

Glavne dejavnosti šolskega sklada v šolskem letu 2021/22 so bile sledeče: 

 

Zbiranje donacij 
Enako kot v preteklih letih, smo se s prošnjo po doniranju obrnili na podjetja s sedežem v občini Hajdina ali v 

bližnjih občinah ter in na dobavitelje šole. Na prošnjo so odzvala sledeča podjetja oziroma podjetniki (po 

abecednem vrstnem redu): 

 

 FELNAR CENTER, Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila, d.o.o. 

 FERALL, inštaliranje električnih naprav in napeljav, Alen Ferš s.p. 

 Gostilna ČELAN, Maja Plazar s.p 

 MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, VD MONT VRBANIČ DAVOR S.P. 

 POMLAD podjetje za trgovino in storitve d.o.o. 

 "SONJA" PREVOZNIŠTVO, prevozi in storitve, d.o.o. 

 Tadej Furman s.p., oddajanje apartmajev 

 VETERINARSTVO PEKLAR, DAMIJAN PEKLAR S.P. 

 TOP GROUP, trgovina in storitve, d.o.o. 

 

Navedeni donatorji so v šolski sklad skupaj prispevali 1.500 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 34 % staršev iz šole (93 od 276 staršev) in 48 % staršev iz vrtca (63 od 131). Odziv v šoli in 

vrtcu je nižji  kot prejšnje leto, ko je doniralo 41 % staršev iz šole in 40 % staršev iz vrtca.  

 

115 staršev se je pri tem odločilo, da skladu nameni enkratno donacijo (71 iz šole in 44 iz vrtca) v skupni višini 

1.824 evrov. 41 staršev (22 iz šole in 19 iz vrtca) se je odločilo za mesečno donacijo skladu v skupni višini 185 

evrov. Ob koncu šolskega leta je sklad prejel skupno 3.415 evrov donacij s strani staršev.  

 

Poleg zgornjih donacij staršev ob začetku šolskega leta so starši šolskemu skladu še dodatno med letom donirali 

730 evrov.  
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Hajdinska tržnica 2022 
V mesecu maju 2022 je bila v sodelovanju z občino, lokalnimi 

društvi in podjetji donatorji prvič organizirana Hajdinska 

tržnica dobrot in doživetij.  Na dogodku so šola in društva 

predstavili svoje dejavnosti, organizirali ustvarjalne delavnice 

in animacije. Na stojnicah so se zbirali tudi prostovoljni 

prispevki. Šolski sklad je iz donacij prejel 1.418,59 evrov. 

 

 

 

 

 

Zbiranje odpadnega papirja 
Organizirani sta bili dve akciji zbiranja odpadnega papirja in sicer oktobra 2020 in aprila 2021. V oktobrski akciji 

smo zbrali 9,7 tone papirja (od tega osnovna šola cca. 6,7 tone in vrtec cca. 3,0 tone), za kar smo dobili 1.333,54 

evra. Ta sredstva so pripadla šolskemu skladu za financiranje vseh njegovih aktivnosti. Na šoli sta sicer na 

posameznega učenca največ zbrala 9a, v vrtcu pa oranžna igralnica.  

 

V drugi aprilski akciji smo zbrali še enkrat več papirja in sicer 18,3 tone (od tega šola cca. 13,8 tone in vrtec cca. 

4,5 tone), za kar smo dobili 3.419,55 evra. Sredstva so bila razdeljena vsem oddelkom glede na količino papirja, 

ki so ga zbrali. Posamezni razredi oziroma skupine so se tudi same odločile, kako bodo prejeta sredstva porabile 

(npr. za šolski izlet, za nove igrače, itd.). Na šoli je aprila največ papirja na učenca zbral 9.a, v vrtcu pa igralnica. 

 

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 228,26 evra.  

 

Šola v naravi  
Šolski sklad je delno kril stroške bivanja 5. razreda v letni šoli v naravi v Portorožu v višini 800 evrov in delno 

stroške bivanja 6. razreda v zimski šoli v naravi na Treh Kraljih prav tako v višini 800 evrov. S tem je  sklad delno 

znižal stroške vsem staršem otrok iz petega in šestega razreda.  

 

Ekskurzije, izleti, tabori  
Za učence 9. razreda osnovne šole je šolski sklad prispevali 200,00 evrov za plačilo prevoza na zaključni izlet na 

Primorsko. 

 

Prevozi za končne izlete ostalih razredov osnovne šole so se krili tudi iz sredstev zbranega odpadnega papirja in 

sicer je vsak razred dobil največ toliko, kolikor papirja je zbral v aprilski akciji. 

 

Za vrtčevske otroke je sklad prav tako prispeval 400 evrov za tabor najstarejših otrok rdeče in bele igralnice v 

Logarski dolini, kar je znižalo stroške vsem staršem otrok teh dveh igralnic. Preostanek stroškov končnih izletov 

ali zaključkov druženj se je kril tudi iz odpadnega papirja, ki so jih zbrale igralnice same. 

 

Plavalni tečaj 
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Za učence 1. razreda je sklad prispeval 600,00 evrov za kritje stroškov plavalnega tečaja in s tem znižal stroške 

vsem staršem teh treh razredov. Sredstva so bila sprva namenjena tudi za 2. in 3. razred, a je šola za ta dva razreda 

pridobila subvencijo ministrstva, tako da so se celotna sredstva namenila 1. razredu. S tem so se izenačile cene za 

otroke vseh razredov. 

 

Za najstarejše otroke rumene in bele igralnice je sklad prispeval 400,00 evrov za kritje stroškov plavalnega tečaja 

in s tem znižal stroške vsem staršem teh otrok. 

 

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 2. razreda v Spuhlji 

 plavalni tečaj 2. razreda 

 tabor 3. razreda na Pohorju  

 plavalni tečaj 4. razreda 

 zimsko šolo v naravi 6. razreda na Treh Kraljih  

 tabor 8. razreda v Trilobitu   

 tabor 9. razreda v Trilobitu  

 tabor rdeče in bele igralnice v Logarski dolini  

 

Skupaj je šolski sklad pomagal 36 otrokom, ki se sicer teh dejavnosti ne bi mogli udeležiti.  

 

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

vrtca. Pogoj za dodelitev teh sredstev je od novembra 2022 dalje zakonsko reguliran in sicer se sredstva za otroke 

iz socialno šibkih družin lahko odobri otroku, ki mu je že priznana 100 % subvencija malico ali pravica do znižanja 

plačila za programe vrtcev do največ 80 % (to je, največ tretji dohodkovni razred pri znižanju plačila vrtca). 

Podrobnejša pravila določa v 2021 na novo sprejeta Pravila o dodelitvi sredstev šolskega sklada otrokom in 

učencem iz socialno manj spodbudnih okolij.  

 

Nakupi opreme 
Šolski sklad je za šolo financiral nakup več različnih družabnih iger za prvo in drugo triado v skupni višini 358,38 

evrov. Nadalje je za prvo triado financiral nakup lesenega gledališča Kašimabaj, ki omogoča pripovedovanja zgodb 

ob malem odru v višini 87,66 evrov. 

 

Za šolske prireditve je šolski sklad financiral nakup prenosnih zvočnikov v 

višini 118,98 evrov.  

 

Za astronomski krožek je šolski sklad financiral nakup opreme za 

fotografiranje nebesnih teles v višini 1.304,47 evrov, ki se bo lahko uporabljal 

tudi za šole v naravi in za druge dogodke, ki bodo namenjeni vsem otrokom. 

V mesecu juniju je tako šola organizirala astronomski večer, ki so se ga lahko udeležili vsi učenci. Za filatelistični 

krožek je sklad namenil 135,36 evorv za nakup znamk. 
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V okviru posebne akcije »Prispevaj deset – bodi v majico odet« se šolski sklad obrnil na vse starše šole in vrtca s 

prošnjo da donirajo 10 evrov šolskemu skladu v zameno za majico OŠ Hajdina. Namen akcije je bilo zbrati sredstva 

za postavitev zunanjega trampolina, enotne majice pa bi otroci lahko uporabljali na skupnih prireditvah, izletih in 

podobno. Akcija je naletela na dober odziv, v njej so sodelovali tudi učitelji in vzgojiteljice, na koncu pa so majice 

dobili vsi otroci (tudi če njihovi starši niso prispevali). Skupaj je bilo zbranih 4.270,00 evrov iz katerih je sklad za 

nakup majic namenili 2.994,45 evrov in za nakup zunanjega trampolina 1.275,55 evrov. Razliko do polne cene 

trampolina (163,45 evrov) je kril sklad iz preostalih sredstev. 

 

Za vse igralnice vrtca je sklad financiral nakup različnih igrač v višini 1.335,70 evrov (preko 20 različnih didaktičnih 

in poučnih iger ali različnih kompletov, kot npr. leseno gledališče Kašimabaj, magnetne črke in številke, 

povečevalni lončki, gugalniki, stenski aktivni paneli, senzornični bloki, itd.) 

 

Za vrtčevsko dejavnost in za splošno uporabo na prireditvah vrtca in šole je sklad financiral tudi nakup harmonike 

v višini 599,00 evrov. 

 

Za vse vrtčevske otroke je sklad financiral tudi nakup božično-novoletnih daril v  skupni vrednosti 320,00 evrov. 

 

Upravni odbor šolskega sklada ni odobril prošnjam šole po sofinanciranju nakupa vgradne pečice za dejavnost 

(predmet) Mali šef, ker ne gre za igračo ali pripomoček, temveč osnovno sredstvo, ki naj jo financira občina. 

Upravni odbor prav tako ni sledil prošnji vrtca po sofinanciranju varnostne premične ograje, ker gre za pripomočke 

za varstvo otrok oziroma za organizacijo dela, kar so osnovna sredstva, ki naj jih prav tako krije občina. Nadalje 

Upravni odbor tudi ni odobril prošnje vrtca za sofinanciranje paravan gledališča in zunanje Table cvetlice za 

risanje, ker so bile cene previsoke. 
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Finančno poročilo 

Začetno stanje (v EUR) 
Začetno stanje na dan 1. 9. 2019:  9.368,15 

 

Prihodki (v EUR) 
Sredstva zbranega odpadnega papirja skupaj:  4.992,05 

zbiralna akcija oktober 2020 1.333,54 

zbiralna akcija april 2021 3.430,25 

ostal papir zbran med šolskim letom    228,26 

 

Hajdinska tržnica (prostovoljni prispevki):  1.418,59 
 

Donacije staršev in podjetij (in drugi prispevki): 9.915,00 
donacije podjetij 1.500,00 

donacije staršev 4.145,00 

prispevki staršev in učiteljev (vzgojiteljev) za nakup majic 4.270,00 

 

Odhodki (v EUR) 
Šole v naravi skupaj: 1.600,00 

sofinanciranje nastanitve 5. razredu v zimski šoli v naravi v 
Portorožu 

  800,00 

sofinanciranje nastanitve 6. razredu v zimski šoli v naravi na 
Treh Kraljih 

  800,00 

 

Izleti, tabori, plavalni tečaji skupaj: 4.836,42 
sofinanciranje plavalnega tečaja 1. razreda    600,00 

sofinanciranje plavalnega tečaja za vrtec   400,00 

sofinanciranje zaključnega izleta 9. razreda    200,00 

sofinanciranje zaključnih izletov vrtca   400,00 

sofinanciranje zaključnih izletov in taborov – poraba iz 
zbranega starega papirja 

3.236,42 

 

 

 

Financiranje nakupov opreme, prireditev: 5.698,55 
nakupa gledališča Kašimbaj in figur za šolo      87,66 

nakup družabnih iger za prvo triado   189,30 

nakup družabnih iger za drugo triado   169,08 

nakup prenosnih zvočnikov    118,98 

nakup opreme za fotografiranje nebesnih teles (astronomski 
krožek) 

1.304,47 
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nakup znamk (filatelistični krožek)   135,36 

nakup zunanjega trampolina 1.439,00 

nakupa gledališča Kašimbaj in figur za vrtec    175,34 

nakup igrač v vrtcu za vse igralnice 1.160,36 

nakup harmonike (dejavnost Mavrica pleše)  599,00 

nakup božično-novoletnih daril za vrtčevske otroke  320,00 

 

Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin skupaj:   2.380,35 
sofinanciranje tabora 2. razreda za socialno ogrožene   130,58 

sofinanciranje plavalnega tečaja 2. razreda   79,32 

sofinanciranje tabora 3. razreda   78,23 

sofinanciranje plavalnega tečaja 4. razreda   39,66 

sofinanciranje zimske šole v naravi 6. razreda 481,95 

sofinanciranje zimske šole v naravi 7. razreda 591,51 

sofinanciranje tabora 8. razreda 314,14 

sofinanciranje tabora 9. razreda 164,96 

sofinanciranje tabora rdeče in bele igralnice  500,00 

 

Drugi odhodki skupaj:  2.984,45 
nakup majic za učence, otroke in zaposlen v šoli in vrtcu 

(akcija podari deset – bodi v majico odet) 
 2.984,45  

  

 

Končno stanje (v EUR) 
 

Končno stanje na dan 31. 8. 2022: 
(+ dodana izravnava evidenc -6,25 EUR) 

8.187,77 

 

Šolski sklad je imel v šolskem letu 2020/2021 16.325,64 evrov prihodkov oziroma 384 % prihodkov iz leta poprej 

oziroma 225 % prihodkov iz leta 2019/2022. Dvig sredstev je znaten, saj je bila glavnina dejavnosti sklada v zadnjih 

dveh letih zaradi epidemije okrnjena ali ustavljena.  Odhodki so znašali 17.506,02 evrov oziroma 107 % prihodkov.  

 

Med prihodki največji delež zavzemajo prihodki od prodaje zbiranja starega papirja (30 % oz. 4.992,05 evra) in 

donacije staršev (24 % oz. 4.145,00 evrov). Sledijo donacije podjetij (9 % oz. 1.500 evrov) in sredstva zbrana na 

Hajdinski tržnici ( 8 % oz. 1.419 evrov). 

 

Med odhodki se je največ namenilo za nakupe opreme za šolo (19 % oz. 3.443 evrov) in za nakup šolskih majic (17 

% oz. 2.984 evrov) ter za sofinanciranje udeležbe otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na šolskih izletih in 

taborih (13 % oz. 2.261 evrov). 
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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) 

DIGItisk, d.o.o. 
Nakup majic za učence šole, otroke vrtca in zaposlene 
v šoli in vrtcu 2.984,45 

HOTEL JAKEC d.o.o. Sofinanciranje zimske šole v naravi 1.873,46 

AKROBAT proizvodnja športne 
opreme, d.o.o. Nakup zunanjega trampolina 1.439,00 

Sava Turizem d.d. Sofinanciranje letne šole v naravi 1.318,98 

ELEKTRO STORITVE, Matej Mihelčič 
s.p. 

 
    
Nakup dodatne opreme za fotografiranje s 
teleskopom 1.304,47 

EUROMIX Otroška igrala in oprema 
d.o.o. Nakup igrač za šolo in vrtec 993,84 

DRUŠTVO ZA REKREACIJO IN BOLJŠO 
KVALITETO ŽIVLJENJA - DRTIČNIK Prevoz otrok na zaključno tabor 900,00 

ARRIVA, družba za prevoz potnikov, 
d.o.o. Prevoz otrok za plavalni tečaj in na zaključni izlet 800,00 

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH 
DEJAVNOSTI Sofinanciranje taborov  687,91 

SYMPHONY INTERNATIONAL, storitve 
in trgovina, d.o.o. Nakup harmonike 599,00 

AKIDS trgovina, d.o.o. Nakup družabnih iger za šolo in igrač za igralnico 424,28 

KNJIGCA, založništvo in izobraževanje, 
Mihael Zorec s.p. Nakup lesenega gledališča za šolo in vrtec 263,00 

POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Nakup znamk za filatelistični krožek 135,36 

Big Bang, d.o.o. Nakup prenosnih zvočnikov 118,98 
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INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO Nakup igrač za vrtec 67,31 

Tetino igrišče, trgovina z igračami, 
d.o.o. Nakup igrač za vrtec 33,31 
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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: tajnistvo@os-hajdina.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 

šolski svetovalni delavki Špeli Zupanc (tel. 031 693 721) oziroma pri vrtčevski svetovalni delavki Urški Medved. 

 

 
 

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) v 

prispevku »Prispevajte v šolski sklad«. 

 

Šolskemu skladu lahko brez stroškov namenite tudi 0,3 % svoje dohodnine tako, da šoli ali vrtcu dostavite 

izpolnjeno »Zahtevo za namenitev dela dohodnine«, ki se nahaja na spletni strani šole:  http://www.os-hajdina.si 

(zavihek šola/šolski sklad) v prispevku »Namenite del dohodnine«. 

 

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 – 01092022« in namen: »ZA ŠOLSKI SKLAD«. 
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Prispevate lahko tudi drugače in sicer na način, tako da aktivno sodelujete v akcijah zbiranja odpadnega papirja, 

ali pa da odpadni papir vašega gospodinjstva kadarkoli pripeljete v keson pred šolo. 

 

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 tajnistvo@os-hajdina.si. 

 

Hajdina, 20. 9. 2022 

 

 

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 – 2021-2022« in namen: »ZA ŠOLSKI SKLAD«. 


