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Datum: 14. 12. 2021 

Številka: 122-3/2021-4/1 

 

Na podlagi 22. člena Pravilnika ŠS OŠ Miklavž pri Ormožu 

SKLICUJEM 
6. KORESPONDENČNO SEJO UO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

 

Korespondenčna seja traja do vključno petka, 17. 12. 2021. Do predlaganega sklepa se  

člani UO opredelite pisno po e-pošti. 

 

Določam naslednji DNEVNI RED: 

1. SPREJEM IN POTRDITEV PRAVILNIKA ŠS OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

K Ad1:  

Obrazložitev: 

Dne, 7. 12. 2021 smo s strani Ministrstva za izobraževanje in šport prejeli okrožnico, s 

katero nas obveščajo, da je bil v Uradnem listu RS št. 172/21 dne 29. 10. 2021 

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

in izobraževanja (ZOFVI-M). Zakon spreminja 135. člen, v katerem je določen šolski 

sklad. Bistvena novost, ki jo prinaša zakon je, da se iz šolskega sklada lahko sredstva 

namenjajo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnosti, ki 

so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če 

se na ta način zagotavljajo enake možnosti. Zakon tudi omogoča, da se do največ 

0,3% donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno 

šolsko leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu, ki je uvrščen na seznam 

upravičencev do donacij iz naslova dohodnine. 

Pogoj za uvrstitev ŠS na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine za 

leto 2022 je ureditev aktov statusa sklada s prvim odstavkom 135. člena ZOFVI ter 

sprejem pravilnika v skladu s četrtim odstavkom 145. člena (več si lahko preberete v 

okrožnici v prilogi).  

V prilogi vam posredujem predlog Pravilnika ŠS OŠ Miklavž pri Ormožu, ki je usklajen 

s spremembo prvega odstavka 135. člena ZOFVI. 
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Predlog sklepa: 

UO ŠS SPREJME IN POTRDI PRAVILNIK ŠOLSKEGA SKLADA OŠ MIKLAVŽ 

PRI ORMOŽU.                 

V skladu z dnevnim redom in sklicem 6. korespondenčne seje prosim, da se ZA ali PROTI 

opredelite do predlaganega sklepa. 

Sklep bo sprejet, če se bo glasovanja udeležila večina članov UO in bo ZA sprejem sklepa 

glasovala večina opredeljenih članov UO. 

S spoštovanjem, 

                                                                                                   Tanja Novak, l. r. 

predsednica UO ŠS Miklavž pri Ormožu 

Poslano: 

-članom UO ŠS Miklavž pri Ormožu 

-ravnatelju g. Vladu Hebarju 
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ZAPISNIK/URADNI ZAZNAMEK 
6. KORESPONDENČNE SEJE UO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, 

ki je potekala od 14. 12. 2021 do vključno 17. 12. 2021. 

 

Sejo je, zaradi potrebe po čimprejšnjem sprejemu predlaganega sklepa sklicala predsednica 
UO ŠS, ter jo tudi sama izvedla. 
 
Na 6. korespondenčni seji so sodelovale naslednje članice UO ŠS: 
 
Janja KOCJAN, Simona TOMAŽIČ, Simona KLASINC, Martina STRELEC, Bogdana KOLBL, Alenka 
ŠPENDIJA in Novak TANJA. 
 
Za 6. korespondenčno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 

 

1. SPREJEM IN POTRDITEV PRAVILNIKA ŠS OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

K Ad1:  

Obrazložitev: 

Dne, 7. 12. 2021 smo s strani Ministrstva za izobraževanje in šport prejeli okrožnico, s 

katero nas obveščajo, da je bil v Uradnem listu RS št. 172/21 dne 29. 10. 2021 

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

in izobraževanja (ZOFVI-M). Zakon spreminja 135. člen, v katerem je določen šolski 

sklad. Bistvena novost, ki jo prinaša zakon je, da se iz šolskega sklada lahko sredstva 

namenjajo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnosti, ki 

so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če 

se na ta način zagotavljajo enake možnosti. Zakon tudi omogoča, da se do največ 

0,3% donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno 

šolsko leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu, ki je uvrščen na seznam 

upravičencev do donacij iz naslova dohodnine. 

Pogoj za uvrstitev ŠS na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine za 

leto 2022 je ureditev aktov statusa sklada s prvim odstavkom 135. člena ZOFVI ter 

sprejem pravilnika v skladu s četrtim odstavkom 145. člena (več si lahko preberete v 

okrožnici v prilogi).  
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V prilogi vam posredujem predlog Pravilnika ŠS OŠ Miklavž pri Ormožu, ki je usklajen 

s spremembo prvega odstavka 135. člena ZOFVI. 

 

Predlog sklepa: 

UO ŠS SPREJME IN POTRDI PRAVILNIK ŠOLSKEGA SKLADA OŠ MIKLAVŽ 

PRI ORMOŽU.                 

Tanja NOVAK – predsednica UO ŠS je po zaključenem glasovanju ugotovila, da je sodelovalo 
vseh 7 članic UO in da je izid glasovanja naslednji: 
 

ZA: 7 ; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je soglasno sprejet. 
 
Seja je bila zaključena ob 20. 00 uri . 
                                                                                                                         Zapisala: Tanja Novak, l.r. 

predsednica UO ŠS Miklavž pri Ormožu 

Poslano: 

-članicam UO ŠS Miklavž pri Ormožu 

-ravnatelju g. Vladu Hebarju 

 

 

 


