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Hvala vam, da ste pripomogli in še vedno 

pomagate k ustvarjalnosti in boljšemu počutju 

učencev v naši šoli! 

 

 

 

Zloženko je izdal Upravni odbor 

Šolskega sklada Osnovne šole Vič 

Abramova ulica 26 

1000 Ljubljana 
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Šolski sklad 
 

Osnovne šole Vič 
 

 

 
 

 

Oj, Vičani so pa glavce, 

kaj jih skupaj le drži, 

ples, šport, smeh in solze, 

to Vičane radosti. 

 



Na šoli Vič že osemnajst let uspešno deluje 

Šolski sklad, ki skladno s svojimi pravili 

pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov 

staršev in drugih virov. 

 

Poslanstvo in namen šolskega sklada  

- izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in 

sestavine obveznega izobraževalnega 

programa, 

- zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v 

okviru vzgojno-izobraževalnega programa, 

- pomoč pri izobraževanju učencev s slabim 

socialnim in materialnim statusom, 

- za dodatno izobraževanje nadarjenih 

učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe, 

- za razvojno-raziskovalne projekte zavoda, 

- za nakup nadstandardne opreme ali druge 

nujne opreme, 

- za izvedbo projekta, naloge ali nakup 

opreme, za katero donator izrecno donira 

sredstva v šolski sklad in je v skladu s 

predpisi dopustna. 

Pomoč socialno šibkim učencem 

Šolski sklad namenja del sredstev za 

neposredno pomoč socialno šibkim učencem. 

Učencem pomaga pri plačilu udeležbe na 

taborih, šoli v naravi in ekskurzijah. 

Pri dodelitvi pomoči iz Šolskega sklada se 

uporabljajo enaki kriteriji, kot pri ostalem 

subvencioniranju (šolska prehrana in drugi 

stroški šolanja).  
 

 

 

Bolj kvaliteten pouk 

Upravni odbor Šolskega sklada odloča o 

prioritetah nakupov in deležu pokritja stroškov 

za nakup didaktične opreme, ki dviguje 

kvaliteto pouka in drugih šolskih dejavnosti. 

Nagrajevanje učencev 

Sredstva namenjamo tudi spodbujanju 

izjemnih dosežkov učencev (omogočanje 

udeležb na strokovnih ekskurzijah in različnih 

tekmovanjih, itd.) 

 

Medvrstniška mediacija 

Šolski sklad namenja del sredstev za 

predavanja in delavnice strokovnjakov, ki so v 

pomoč pri reševanju konfliktov in stisk.  

Sposobnost reševanja konfliktov je ena od 

temeljnih veščin, ki jih danes človek potrebuje 

za kvalitetno in produktivno življenje v 

družbeni skupnosti. Medvrstniška mediacija 

prinaša vrsto prednosti pri reševanju 

konfliktov izsiljevanja, verbalnega in fizičnega 

nasilja, groženj... 

 

Zbiranje sredstev 

Sklad zbira sredstva z zbiranjem starega 

papirja, zamaškov, s prostovoljnimi denarnimi 

prispevki. Posamezniki prispevajo po svojih 

močeh. Vsak prispevek šteje, vsak je 

dobrodošel. 


