
SKLAD OSNOVNE ŠOLE ŠENČUR 

 

Ustanovljen je z namenom zagotoviti učencem boljšo in večjo kakovost vzgojno-

izobraževalnega  programa, kamor sodijo obogatitveni VIZ programi, ki se ne financirajo iz 

javnih sredstev. Nadzor nad sredstvi šolskega sklad ima upravni odbor, ki deluje v skladu s 

pravilnikom in je sestavljen iz sedmih članov; iz štirih predstavnikov staršev (predlagal jih 

svet staršev) in treh predstavnikov šole (predlagal jih je svet šole). Predstavniki upravnega 

odbora šolskega sklada so: Tomaž Kumše (predsednik), Jasmin Musić, Anita Praprotnik, 

Janja Koblar,  Milica Jesenovec, Radojka Bartolič, Majda Vehovec. 

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, prispevkov občanov, donacij, 

zapuščin in iz drugih virov, namen sklada pa je nakup nadstandardne opreme (igrala, avdio-

video oprema,…), zviševanje standarda pouka (didaktični in učni pripomočki) in financiranje 

dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina VIZ dela in se ne financirajo iz 

javnih sredstev (lutkovne predstave, gledališče, ….). 

 

Dodelitev pomoči učencem za naravoslovne tabore in šolo v naravi 

 

Kriterij za delitev sredstev je lestvica, razdeljena na 4 razrede glede na % neto povprečne 

slovenske plače na družinskega člana  v RS – merilo je zadnja veljavna odločba CSD o 

otroškem dodatku :   

                                      

- do 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka)      =  100 %  pomoči 

- od 18,1 % – 30 %  neto  povprečne plače v RS                                        =    70 %  pomoči       

- od 30,1 % – 40 %  neto  povprečne plače v RS                                        =    50 %  pomoči 

- od 40,1 %  - 53 %  neto  povprečne plače v RS                                        =    30 %  pomoči 

 

Pomoč se bo v prihodnje delila glede na sprejeto lestvico. Socialna delavka vodi evidenco, 

kolikokrat v času šolanja na OŠ Šenčur posamezna družina zaprosi za pomoč učenca. Pri 

vsaki vlogi bo navedla kolikokrat  je družina zaprosila za pomoč. Pozitivno odobreno je lahko 

4 x, petič pa samo tistim, ki imajo najnižji dohodek - do 18 % neto  povprečne plače v RS.  

Namen evidence je, da se  pomaga čim več družinam. 

Starši morajo vložiti vlogo za pomoč pri plačilu tabora oz. šole v naravi do konca oktobra 

tekočega šolskega leta (ob izrednih razmerah lahko tudi kasneje). Naknadne vloge odobrimo 

le do odobrenega limita, ta pa je 2.000,00 € v tekočem šolskem letu. V kolikor je oddanih 

vlog več, se skliče izredno sejo odbora šolskega sklada, na kateri se odloča o vlogah. Vloge se 

ob sprejemu datira in oštevilči. Upošteva se vrstni red oddanih vlog. Prednost ima vloga, ki je 

oddana prej.  

Izplačila iz šolskega sklada se po Zdoh-2 štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena 

z dohodnino. 

Darila, katerih posamična vrednost ne presega 42,00 € in darila, prejeta od istega darovalca, 

če njihova skupna vrednost v davčnem letu ne presega 84,00 €, se ne vključijo v davčno 

osnovo oz. niso obdavčena (2. odstavek 108. člena Zdoh-2). 

Od daril, ki se vključijo v davčno osnovo, mora darovalec (šola) izračunati in odtegniti 

akontacijo dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja. Davčna osnova je vrednost darila od 

katerega se skladno s prvim odstavkom 131. člena Zdoh-2, izračuna in plača akontacija 

dohodnine po stopnji 25 %. 

 

Staršem, ki  oddajo vlogo za pomoč iz šolskega sklada,  se pošlje v podpis obvestilo o plačilu 

dohodnine. 



 

Če bo odobren znesek višji od 84,00 €, je v odobrenem znesku všteta  dohodnina. Starši se 

lahko odločijo, da prejmejo pomoč le do neobdavčenega zneska. 

 

Račun šolskega sklada 

Številka računa Šolskega sklada OŠ Šenčur:  01317-6030681645 

Sklic za osnovno šolo: 00-1001 

Sklic za vrtec: 00-1002. 

 

 

Člani šolskega sklada 

 


