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Uvod 

Fundacija za učence OŠ Riharda Jakopiča (v nadaljevanju Fundacija) je ustanova, ki je bila 

ustanovljena v letu 2013 po Zakonu o ustanovah. Delovanje Fundacije je vse od ustanovitve 

dalje skladno z Zakonom ustanovah splošno koristno, dobrodelno in trajno. 

Fundacija je obenem tudi nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Organizirana je 

kot pravna oseba zasebnega prava, je neprofitna in neodvisna od drugih subjektov. 

Fundacija zagotavlja izvajanje namena z zbiranjem sredstev za učence OŠ Riharda Jakopiča, s 

sofinanciranjem plačljivih aktivnosti (šole v naravi ipd.) ter s šolo povezanih stroškov za učence 

iz socialno ogroženih družin kakor tudi z zagotavljanjem sredstev za izvajanje obogatitvenih 

dejavnosti v šoli za vse učence. Te aktivnostmi, ki jih Fundacija izvaja redno, vsako leto od 

ustanovitve dalje, so obenem: 

- program enake dostopnosti učencev ranljivih skupin do vseh plačljivih šolskih 

aktivnosti, pripomočkov in drugega; 

- dodeljevanje finančnih sredstev posameznikom za izobraževanje in usposabljanje; 

- vsakoletna izdaja publikacije – koledarja ter izdaja šolskega glasila Mlada setev; 

- krepitev kulture in slovenskega jezika; 

- objave informacij o aktivnostih za namene obveščanja in kot povabilo k sodelovanju; 
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1. Opravljene aktivnosti Fundacije v javnem interesu v letih 2019 in 

2020 

V preteklih dveh šolskih letih je Fundacija delovala v javnem interesu na naslednjih področjih: 

1.1. Dodeljevali smo finančna sredstva učencem OŠ Riharda Jakopiča za izobraževanje in 

usposabljanje: 

 Nakup delovnih zvezkov 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 24.10.2018 v višini 687,48€ (šolsko leto 

2018/19); 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 2.10.2019 v višini 132,45€; 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 4.1.2021 (za november 2020) v višini 

223,77€; 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 5.1.2021 (za 2020), 19. in 20. alinea v 

skupni višini 290,86€; 

 Nakup učbenikov z vključenim delovnim zvezkom za angleščino za vse učence 

prvih, drugih in tretjih razredov; 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 6.1.2021 (za učbenike, ki so se 

uporabljali v letih 2019 in 2020) v višini 3.499,95€; 

 Nakup prenosnih računalnikov in spletnih kamer za šolanje od doma v času 

epidemije Covd19 za 7 učencev; 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 20.11.2020 v višini 2.624,30€, 

 Plačilo naravoslovnih taborov, šol v naravi, šolskih športnih dni in plačilo 

šolskih malic in kosil posameznim učencem 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 11.2.2019 v višini 1.457,40€ 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 25.9.2019 v višini 3.168,35€ 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 23.9.2020 v višini 1.190,10€ 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 5.1.2021 (za 2020) 14., in 16. alinea v 

skupni višini 445,00€ 

 Financiranja prijavnin ter prevoznih stroškov na šolska tekmovanja (logika, 

angleščina, kemija, fizika in drugih) učencem udeležencem; 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 4.1.2021 (za oktober 2020) v višini 

188,49€ 
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- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 5.1.2021 (za leto 2020 in 2019), 5., 6., 

10., 12., 15., 18. alinea v skupni višini 363,78€; 

 Financiranje obogatitvenih dejavnosti in nadstandardnega izobraževanja 

posameznim učencem, učencem v posameznih oddelkih ali učencem, 

vključenim v posamezne dejavnosti (plačilo pripomočkov za izobraževanje, 

nakup knjig za angleško bralno značko, plačilo vstopnin in potnih stroškov 

ogleda predstav, obiska muzejev, financiranje predstavitev zunanjih izvajalcev 

v prostorih šole za posamezne oddelke učencev, skratka plačljive aktivnosti, ki 

jih posamezni aktivi učiteljev predlagajo za posamezne starostne skupine – na 

primer za vse 7. in 8. razrede, za vse udeležence izbirnih predmetov s področja 

umetnosti ipd. in bi jih ti učenci morali plačati iz žepa, če ne bi bilo financiranja 

Fundacije) 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 5.1.2021 (za leto 2020 in 2019), 1., 3., 

4., 7., 8., 9. in 13., alinea v skupni višini 2.715,83€; 
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1.2. Izdali smo publikacije: 

 dobrodelni družinski koledar z likovnimi in literarnimi prispevki učencev ter s 

poučno tematsko vsebino s poudarkom na krepitvi kulture in slovenskega 

jezika. 

V letu 2019 smo založili koledar za leto 2020, ki je bil zasnovan na temo 

ohranjanja kulturne dediščine; 

- račun za tisk za naklado 500 kosov z dne 28.11.2019 v višini 1.037,00€, ki je bil 

plačan 4.1.2020;  

V letu 2020 smo kljub epidemij Covid 19 izdali koledar za leto 2021, ki je 

oblikovan na temo hrane; 

- račun za tisk za naklado 500 kosov z dne 11.12.2020 v višini 1.037,00€, ki je bil 

plačan 12.1.2021; 

 šolsko glasilo Mlada setev 2019/20, ki vsebuje izbrana literarna besedila in 

likovna dela učencev s poudarkom na krepitvi kulture in slovenskega jezika; 

- Zahtevek za refundacijo stroškov z dne 4.1.2021 (za november 2020) v višini 

980,00€; 

 

1.3. Izvajali smo program vključenosti učencev iz ranljivih skupin v vse plačljive 

aktivnosti šole in program dostopnosti do vseh s šolo povezanih dobrin 

To so ranljive skupine učencev iz družin, ki so se iz različnih razlogov znašle v težki situaciji 

ali socialni stiski, ker so starši na primer brezposelni ali so starši priseljenci, ki še nimajo 

urejenega statusa ali se je družina zaradi drugih okoliščin znašli v stiski. 

 V letu 2019 smo zagotovili 30 učencem iz ranljivih skupin vključenost v vse 

plačljive šolske aktivnostih in dostop do vseh plačljivih dobrin, povezanih s šolo, 

ter s tem zagotovili enako dostopnost vsem učencem na šoli; 

 V letu 2020 smo enako omogočili 17 učencem; 

Gre za ranljive skupine učencev iz družin: 

- v katerih je večje število šolskih ali predšolskih otrok (tri ali več), 

- v katerih je zaposlen le eden od staršev ali noben od staršev zaradi izgube 

službe, dolgotrajnejše brezposelnosti, težje zaposljivosti staršev, 

- v katerih so starši zaposleni za krajši delovni čas, 

- v katerih so starši ločeni in nimajo urejenega plačevanja preživnine, 

samohranilstvo enega starša, 

- v katerih so starši na daljši bolniški,  

- priseljencev z neurejenim statusom ali družin z vlogo za mednarodno zaščito. 
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Poleg kritja stroškov za šole v naravi, tabore športne dneve, malice in kosila, 

delovna zvezke za ranljive skupine učencev, smo v letu 2020 financirali tudi: 

 novoletna darila za 40 učencev 

- Zahtevek z dne 4.1.2021 (za december 2020) v višini 701,13€; 

 Slušni aparat za enega učenca 

- Zahtevek z dne 5.1.2021 (za december 2019) v višini 55,00€; 

 

1.4. Prispevali smo k ohranjanju in krepitvi kulture in slovenskega jezika s spodbujanjem 

izdelave koledarja in šolskega glasila, s podpiranjem šolske dramske skupine in 

glasbenega ustvarjanja učencev; 

 Fundacija je ob ustanovitvi dala pobudo za izdelavo koledarja v sodelovanju 

med učitelji, učenci in starši. Projekt je stekel in aktivnost je postala 

tradicionalna. V tej aktivnosti učenci vsako leto ustvarjajo likovna dela ter 

umetniška besedila, največkrat pesmi. Koledar v dobrodelnih aktivnostih 

Fundacije pride v domove naših učencev in tudi k sosedom in prijateljem. 

Učenci tako krepijo likovno kulturo in slovenski jezik skozi svoje ustvarjanje, 

hkrati pa preko koledarja slovenski jezik in kulturo ponesejo tudi širše - v 

domove v soseščini, med prijatelje in sorodnike. 

Doslej je Fundacija izdala že 8 koledarjev, za vsako leto od leta 2014 dalje. Tema 

koledarja se vsako leto povezuje s tednom kulturne dediščine. 

- Koledar za leto 2020 - Spoznaj? Varuj! Ohrani. je bil pripravljen na temo 

ohranjanja kulturne dediščine in izobraževanja. Vsebuje razlago pomena 

starih slovenskih imen za mesece v letu kakor tudi razlago rimskega izvora 

sedanjih, sodobnih imen mesecev v letu. Koledar je opremljen z likovnimi deli 

učencev vseh razredov OŠ Riharda Jakopiča ter s pesmicami na temo 

posameznega meseca. Na prvi strani je citat slikarja Riharda Jakopiča, po 

katerem šola nosi ime, na temo pomena volje in vztrajnosti pri vsakršnem 

uspehu. Koledar za leto 2020 prilagamo. 

- Koledar za leto 2021 - Dober tek! je pripravljen na temo hrane. Naslov 

evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine za leto 2021 je namreč 

Dober tek! Koledar vsebuje tudi slovenske pregovore o hrani - na temo narave 

in z njo povezne pridelave hrane ter na temo priprave in uživanja hrane. Koledar 

vsebuje likovne izdelke učencev vseh razredov. Na prvi strani je citat slikarja 

Riharda Jakopiča o vplivu preobilne hrane na počutje. Koledar za leto 2021 

prilagamo. 

 Fundacija je izdala šolsko glasilo Mlada setev za šolsko leto 2019/2020, s čimer 

je spodbujala ustvarjanje učencev na literarnem in likovnem področju. 

Šolsko glasilo Mlada setev izhaja enkrat letno in  (tudi naslovnica je likovna 

stvaritev enega od učencev šole). V glasilu so izbrana najboljša literarna 
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besedila učencev tekočega šolskega leta – pesniška, pripovedna in tudi dramska 

besedila. Z glasilom se tako krepi kultura in slovenski jezik med mladimi. 

V šolskem letu 2019/2020 so bile glavne teme šolskega glasila Mlada setev 
Valentin Vodnik, šola, kulturna dediščina in park Tivoli ter teden pisanja z 
roko. V glasilu so objavljena dela učencev: različne pesmi – balade, haikuje, 
likovne pesmi, pesmi nesmiselnice, sonete, impresionistične pesmi, pesmi z 
akrostihi ..., bajke, pravljice, narobe pravljice, odlomke dramskih besedil, nekaj 
intervjujev in poročilo o projektu Rastem s knjigo. 

Naklada glasila vsako leto narašča – v šolskem letu 2019/2020 smo ga natisnili 
že kar v 200 izvodih, ki pridejo v domove učencev in njihovih staršev, 
sorodnikov, sosedov in znancev ter tako delček literarne in likovne umetnosti 
ponesejo tudi izven šolskih učilnic. 

 Fundacija je podpirala delovanje šolske dramske skupine skritjem stroškov, 

povezanih z dejavnostjo skupine. 

- Zahtevek z dne 5.1.2021 v znesku 63,99€; 

 Fundacija je v šolskem letu 2020 podpirala glasbeno ustvarjanje učencev in 

tako spodbujala in krepila glasbeno kulturo učencev. 

- Zahtevek z dne 4.1.2021 (za oktober 2020) v višini 553,43€; 

1.5. Objavljali smo informacije o aktivnostih Fundacije ter pozive k sodelovanju: 

- V elektronskih medijih – obveščanje staršev po elektronski pošti o vseh 

aktivnostih Fundacije; 

- Na spletni strani (blogu) Fundacije – objavljanje utrinkov iz aktivnosti, poročil o 

delu in uspešnosti – objavljena so besedila oz. prispevki, slike in avdiovizualni 

videi o posameznih aktivnosti; 

- V tiskanih medijih – natisnjen dohodninski obrazec z informacijo o delovanju 

Fundacije, zloženka šole; 
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2. Finančno poslovanje Fundacije v letih 2019 in 2020 

Fundacija je imela v letu 2019 5.619 evrov prihodkov in 4.897 evrov stroškov ter je tako 
pridobila 721 evrov sredstev. Prihodke so sestavljale donacije, pridobljene v letu 2019. Skupaj 
s sredstvi preteklega leta je razpolagala s 15.873 evri razpoložljivih sredstev. 

Fundacija je imela v letu 2020 4.968 evrov prihodkov in 4.951 evrov stroškov ter je tako 
pridobila 17 evrov sredstev. Prihodke so sestavljale donacije, pridobljene v letu 2020. Skupaj 
s prenešenimi sredstvi iz preteklega obdobja v višini 10.979 evrov je Fundacija razpolagala s 
15.947 evri. 

Finančna poročila so pripravljena za koledarsko leto, medtem ko se vsebina dela planira in 
spremlja za šolsko leto. 

2.1. Viri sredstev Fundacije v letih 2019 in 2020 

Fundacija je v letih 2019 in 2020 pridobivala vire za svojo dejavnost z donacijami od fizičnih in 

pravnih oseb, največji vir sredstev pa je pridobila z dohodninskimi donacijami. 

Fundacija je v letu 2019 zbrala 1.030 evrov donacij od Podpornikov Fundacije - pravnih in 

fizičnih oseb, 1.494 evrov donacij od fizičnih oseb v akciji s koledarji ter 3.095 evrov 

dohodninskih donacij, ki so bile v tem letu nakazane za dohodninsko leto 2018. 

Fundacija je v letu 2020 zbrala 1.000 evrov donacij od Podpornikov Fundacije - pravnih oseb 
ter 3.968 evrov dohodninskih donacij, ki so bile v tem letu nakazane za dohodninsko leto 2018 
in 2019. Donacije zbrane s koledarji pa so bile zaradi epidemije Covid 19 nakazane nekoliko 
kasneje in bodo knjižene v prihodnjem letu 2021. 

 

Tabela 1: Donacije pravnih in fizičnih oseb v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 

šolsko leto pravne osebe fizične osebe skupaj zbrano 
z donacijami št. donatorjev Zbrano zbrano s 

podporniki 
neto zbrano s 

koledarji 

2018/19 4 1.770€ 0€ 497€ 2.367€ 

2019/20 3 1.070€ 0€ 737€ 1.807€ 

 

Tabela 2: Dohodninske donacije v letih  

Dohodninsko leto Zbrane dohodninske donacije 
2018  3.343,30€ 

2019  3.884,09€ 
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2.2. Poraba sredstev Fundacije v letih 2019 in 2020 

Fundacija je v letih 2019 in 2020 porabila skoraj vsa sredstva, ki jih je v tekočem letu pridobila. 

Skupna višina vseh porabljenih sredstev v letu 2019 je bila 4.893€, od tega je šlo le 80€ za 
stroške bančnih storitev, vsa ostala sredstva pa so bila porabljena za dejavnosti v javnem 
interesu – to je skupaj 4.813€. 

V letu 2020 je bila skupna poraba vseh sredstev 4.951€, od tega je šlo le 100€ za stroške 
bančnih storitev, vse ostalo pa za dejavnosti v javnem interesu. 

Tabela 3: Poraba sredstev (plačila) v letih 2019 in 2020 

leto poraba sredstev (plačila) skupaj 
poraba 

sredstev 
V javnem 
interesu 

Za bančne 
stroške 

2019 4.813€ 80€ 4.893€ 

2020 4.851€ 100€ 4.951€ 

 

 

3. Druge aktivnosti Fundacije 

Konec leta 2020 je prišlo do menjave številke transakcijskega računa Fundacije zaradi 

spremembe pri banki, kjer ima Fundacija odprt račun, ki se je združila z drugo banko. Fundacija 

je zato posodobila svoje dokumente z novim transakcijskim računom. 

Predsednici uprave je bil tudi za leto 2020 podaljšan mandat. 

V letu 2020 je vodstvo Fundacije začelo s pripravo vloge za pridobitev statusa nevladne 

organizacije v javnem interesu. Zaradi spremembe Zakona o dohodnini je Fundacija, kot tudi 

ostale ustanove po Zakonu o ustanovah, namreč avtomatično izpadla iz seznama upravičencev 

za dohodninske donacije. S pridobitvijo statusa nevladne organizacije v javnem interesu pa bo 

Fundacija ponovno na seznamu upravičencev. 

 

 Predsednica uprave 

 Fundacije za učence OŠ Riharda Jakopiča 

  

 mag. Simona Svetec 


