
Predstavitev Fundacije za učence OŠ Riharda Jakopiča 

 

Fundacija za učence OŠRJ je ustanova in je bila ustanovljena v letu 2013 po Zakonu o 

ustanovah. Namen Fundacije je splošno koristen, dobrodelen in trajen, kot to zahteva Zakon 

o ustanovah. Fundacija zagotavlja izvajanje namena z zbiranjem sredstev za učence ter 

sofinanciranjem šol v naravi in drugih plačljivih aktivnosti, s sofinanciranjem s šolo povezanih 

stroškov za učence iz socialno ogroženih družin ter z zagotavljanjem sredstev za izvajanje 

obogatitvenih dejavnosti v šoli. 

Fundacija si prizadeva, da bi pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu in s 

tem pridobila status upravičenca do dohodninskih donacij, ki ga je imela do spremembe 

zakonodaje v letu 2019. Posebni dosežki Fundacije v letih 2019 in 2020 niso bili povsem 

skladni s Pravilnikom ministrstva, zato Fundacija za leto 2020 ni uspela pridobiti tega statusa. 

Fundacija nadaljuje s prizadevanji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem 

interesu za prihodnja leta. 

Fundacija že deluje kot nevladna organizacija v javnem interesu, saj je organizirana kot 

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

deluje v javnem interesu na naslednjih področjih: 

1. Fundacija dodeljuje učencem OŠ Riharda Jakopiča finančna sredstva za izobraževanje in 

usposabljanje preko: 

• financiranja prijavnin ter prevoznih stroškov na vsa šolska tekmovanja (angleščina, 

geografija, zgodovina, športna tekmovanja in drugo); 

• financiranja šol v naravi, taborov, športnih dni; 

• financiranja nakupa delovnih zvezkov in knjig za posamezne učence; 

• obogatitvenih dejavnosti in nadstandardnega izobraževanja za posamezne starostne 

skupine učencev (financiranje vstopnin in potnih stroškov ogleda predstav, obiska 

muzejev, financiranje predstavitev zunanjih izvajalcev v prostorih šole, skratka 

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.); 

• obogatitvenih dejavnosti za učence, ki so dosegli določen uspeh (izobraževalni izlet 

za vse učence, ki so dosegli zato bralno značko ipd. ); 

2. Fundacija ohranja in krepi kulturo in slovenski jezik na način, da: 

• podpira ustvarjanje likovnih del in literarnih del učencev tako, da založi in skupaj s 

šolo ter starši izda družinski dobrodelni koledar, v katerem so likovni in literarni izdelki 

učencev: koledar za leto 2020 je bil na temo ohranjanja dediščine, koledar za leto 

2021 je na temo hrane, temi za koledarja v letu 2022 in 2023 bosta v povezavi s 

tednom ohranjanja kulturne dediščine. Preko dobrodelne akcije likovne in literarne 

vsebine koledarja ponesemo v številne domove; 

• podpira ustvarjanje likovnih in literarnih del učencev tako, da založi in skupaj s šolo 

izda šolsko glasilo Mlada setev v katerem so objavljeni likovni in literarni izdelki 

učenci. S tem krepi likovno kulturo in slovenski jezik. Z omogočanjem višje naklade 



Fundacija poskrbi, da glasilo pride v roke čim večjemu številu bralcev. Tako krepi 

branje v slovenskem jeziku; 

• podpira delovanje šolske dramske skupine s kritjem stroškov, povezanih z njenim 

delovanjem; 

• podpira druge kulturne aktivnosti učencev, na primer glasbene in druge z 

zagotavljanjem finančnih sredstev zanje; 

3. Fundacija objavlja informacije o delovanju, aktivnostih ter pozive k sodelovanju: 

• v elektronskih medijih – na blogu Fundacije, na spletni strani OŠ Riharda Jakopiča ter 

preko obveščanja staršev učencev po elektronski pošti; 

• v tiskanih in avdio-vizualnih medijih: Fundacija je svojo dejavnost in poziv k 

sodelovanju objavila na lokalni televiziji V Živo, svojo predstavitev pa bo objavila tudi 

v časopisu; 

4. Fundacija bo v prihodnje predlagala sprejetje predpisov in ukrepov na področju vzgoje 
in izobraževanja; 

5. Fundacija bo v prihodnje s predlogi spodbujala dejavnost pristojnih organov in 
organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju vzgoje in izobraževanja; 

 
 
V Ljubljani, 13.6.2021 


