
ŠOLSKI SKLAD OŠ ŠMARTNO V TUHINJU 

Šolski sklad OŠ Šmartno v Tuhinju  je bil ustanovljen  v šolskem letu  1998/99 z namenom, da 
izboljšujemo pogoje in kakovost vzgojno izobraževalnega programa na šoli, zvišujemo 
standarde pouka in  obogatimo programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva iz 
šolskega sklada  namenjamo tudi  za solidarnostno pomoč socialno šibkejšim učencem pri 
udeležbi na taborih, šoli v naravi, ekskurzijah in za nadstandardne  programe  šole. Šolski 
sklad deluje na podlagi  Pravil šolskega sklada ter na podlagi Sklepa o ustanovitvi. 

• Upravljanje šolskega sklada šole 

Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ima mandat štiri leta. Sestavljajo ga sledeči člani: 

• Predsednica  upravnega odbora: Mateja Repanšek Tkalec 

• Podpredsednica: Nina Kregar 

• Člani: Ana Jelen, Tonja Razpotnik, Katarina Hribar, Matjaž Hribernik, Primož Mali 
 

• Pridobivanje sredstev v sklad 

Šolski   sklad sredstva pridobiva na naslednje načine: 

• Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, 
zapuščin in drugih virov. 

•  Sklad si lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz 
namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %, pri čemer se 
lahko sredstva iz tega naslova uporabijo zgolj za učence iz socialno manj vzpodbudnih 
okolij (za leto 2022, 2021 še ne!) 

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb 

posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno – izobraževalnega programa oziroma se ne 

financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in 

podobno.  

Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo 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, če se na ta način zagotavljajo enake 

možnosti.  

V tem šolskem letu  bomo  poleg subvencij socialno šibkim učencem sredstva namenili za:  

• najem tiskalnika ,  

• nakup mize in klopi za izvajanje pouka na prostem, 

• stojala za kolesa za matično šolo. 

Ker novoletne prireditve nismo  mogli izpeljati v šoli zaradi epidemiološke situacije (kjer bi lahko 
pobirali prostovoljne prispevke za ŠS),  smo prireditev posneli in  objavili na spletni strani šole 
in ob tem prosili tudi za prostovoljni prispevek staršev za šolski sklad na tekoči račun šole. 

• načrtujemo še prireditev v mesecu marcu (24. 3. 2022), kjer boste lahko donirali 
prostovoljne prispevke. V kolikor je ne bomo mogli izpeljati zaradi epidemioloških 
razmer, bomo  staršem  posredovali položnice za prostovoljen prispevek v ŠS. 



• Kako prispevati, donirati ali zaprositi za sredstva šolskega sklada 

Vsak vaš prispevek bo zelo dobrodošel in bo porabljen, kot smo načrtovali v programu dela 
za tekoče šolsko leto. 

Prostovoljne prispevke lahko  vplačate na transakcijski račun številka:  

SI56 0110 0600 0058 029.   

Hvala za vse vaše prispevke! 

 
Če želite zaprositi za subvencijo iz šolskega sklada, izpolnite vlogo in jo oddajte v tajništvo 
šole ali pošljite po pošti na naslov: Šolski sklad OŠ Šmartno v Tuhinju, Šmartno 27a, 1219 
Laze v Tuhinju. 

Vloga se nahaja na šolski spletni strani v meniju Starši → Subvencije. 

 

 

 


