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POROČILO O  DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2021 

Zaradi  epidemije  Covid-19 in sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa rednih sestankov 

v letu 2021 ni bilo. Vsa soglasja članov šolskega sklada za dodelitev pomoči učencem smo 

pridobivali preko e-pošte. En sestanek je bil izveden na daljavo, in sicer 22.12. 2021.  

Zaradi sprejetih Covid ukrepov ustaljenih akcij,  kot so  zbiranje prostovoljnih prispevkov ob 

šolskih prireditvah in sodelovanje na Miklavževem sejmu,  nismo mogli uresničiti. Je pa 

posledično, zaradi večmesečnega zaprtja šole,  bilo tudi potreb po pomoči manj. Finančnih 

sredstev za pokrivanje nastalih potreb smo imeli iz leta 2020 še vedno dovolj.   

Iz šolskega sklada smo pomagali učencem sofinancirati šole v naravi in tabore ter prijavnine za  

tekmovanja. Za nadstandardni program smo  kupili Lego set za sodelovanje v vzgojno-

izobraževalnem in raziskovalnem programu  First Lego Ligue, ki  seznanja učence z znanostjo in 

tehnologijo, spodbuja samoiniciativnost, podjetnost, ustvarjalnost, timsko delo. Zaključil  se je s 

predstavitvijo opravljenega dela ( na festivalu FLL ki je bil  19. 6. 2021 v Celju 

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI-M), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 172/21, je uvedel pomembne novosti v zvezi 

s šolskim skladom. Sredstva iz šolskega sklada se po novem lahko namenijo tudi za udeležbo otrok, 

učencev in dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem 

javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način 

zagotavljajo enake možnosti. Šole, ki bodo namenile sredstva tudi za ta namen, lahko del sredstev 

za delovanje sklada pridobijo tudi iz deleža dohodnine, ki ga šolskemu skladu namenijo 

dohodninski zavezanci. Sprememba zakona uvaja tudi obvezna pravila šolskega sklada. 

Če smo želeli, da  tudi naša šola  nameni del sredstev iz šolskega sklada za prej navedene namene 

in sredstva pridobiva iz dohodnine za leto 2022, smo morali sklad ustrezno statusno preoblikovati 

do konca letošnjega leta. Upravni odbor šolskega sklada je tako 22. 12. 2021 sprejel nova, z 

veljavno zakonodajo usklajena Pravila šolskega sklada OŠ Pivka, ki so objavljena na spletni 

strani šole skupaj z novo vlogo za pridobitev subvencije.  

Člani šolskega sklada so podali še nekaj predlogov za zbiranje finančnih sredstev, saj bodo  do 

sedaj ustaljene oblike še vedno  lahko odvisne od zdravstvenih razmer v državi.  

Do marca 2022 moramo izvesti nove volitve predstavnikov šolskega sklada, ko bo tudi dokončno 

oblikovan program zbiranja sredstev za leto 2022.  

 

 

 

                                                                                      Predsednica UO Šolskega sklada: Lea Želko Pašić 
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FINANČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA ZA LETO 2021 
  

         

Vrsta  sredstev V dobro V breme 

Prenos iz leta 2020         4.096,04    

Prihodki:  0      

Skupaj prihodki  4.096,04     

         

Odhodki:        

- pomoč posameznim učencem    348,90 

- prijavnina za tekmovanja    373,70 

- nakup učnih pripomočkov – Lego set za FLL    490,44 

Skupaj odhodki     1.213,04 

         

Stanje sredstev sklada  31. 12. 2021  2.883,00    

 

 

                                                                                                             Računovodkinja: Margareta Mrše 

 


