
POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA 
 

Na Osnovni šoli Marije Vere že od  23. 9. 1999 deluje sklad Osnovne šole Marije 
Vere. Osnovna funkcija sklada je izboljšanje pogojev za kvalitetnejše delo v šoli, ki se 
jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti. 
 
Sklad šole deluje v okviru šole. Upravljanje sklada  vodi upravni odbor (UO), ki ga 
sestavljajo štirje predstavniki staršev  in  trije predstavniki šole. Člani imajo 2-letni 
mandat z možnostjo ponovne izvolitve. 
 
Sklad pridobiva svoja sredstva s pomočjo donacij, donacij staršev, prostovoljnimi 
prispevki in sredstvi, zbranimi na šolskih bazarjih ob različnih priložnostih. 
 
Transakcijski račun šolskega sklada pri NLB se je 15. 12. 2014 zaprl. Skladno z 
zakonodajo javni zavodi namreč ne morejo imeti odprtih TRR pri poslovnih bankah, 
zato smo morali ta obstoječi transakcijski račun zapreti. Denarni prispevki in donacije 
šolskega sklada se sedaj vodijo pod TRR javnega zavoda OŠ Marije Vere, ki je SI56 
0124 3603 0654 813. Pri položnicah za donacije se napiše poseben sklic 2391999. Iz 
poslovnega računa se je na šolski transakcijski račun pod Šolski sklad preneslo 
224,15 € . 
 
Poročilo o realiziranem planu dela in finančno poročilo za šolsko leto 
2014/2015: 
 
 
1. REALIZIRANI SKLEPI 

 
 

a. Tudi v tem šolskem letu smo v mesecu novembru in marcu izdali položnico 
s prostovoljnimi prispevki staršev v višini 10 €.  
 

b. Tudi letos se je  kupovala računalniška oprema in igrače.  
 

c. V letošnjem šolskem letu smo se ponovno obrnili na naše donatorje.  
 

d. Učiteljice likovnih delavnic z učenci in drugimi  učiteljicami so tudi v 
letošnjem šolskem letu z učenci izdelovali  novoletne voščilnice in 
priložnostna darila, ki smo jih ponudili našim  odjemalcem. 
 

 
V nadaljnje bomo poskušali realizirati še kakšen postavljen cilj in tako še naprej 
omogočiti nakup nadstandardne opreme, ki ni sestavina izobraževalnega programa 
oziroma se ne financira iz javnih sredstev.  

 
 

 
 
 
 
 



2. FINANČNO POROČILO 
 

 
 

a. Prostovoljni prispevki staršev 
   

V šolskem letu 2014/2015 so starši prispevali s prostovoljnimi prispevki 2120 €.   
Izdani sta bili dve položnici s spremnim besedilom. 

 
 

b. Poraba sredstev 
 

V letih dosedanjega delovanja se je v glavnem kupovala računalniška oprema z 
motom »Računalnik dostopen vsem učencem«, učna tehnologija  ter igrače za 
učence prvega triletja in OPB. 
 
V šolskem letu 2014/15 smo s sredstvi šolskega sklada (5646,62 €) kupili: 
 

 Prenosnik za predavanja in prireditve 

 Računalnik za učilnico geografije 

 1 monitor za učilnico 5. c 

 USB merilnik temperature in vlage 

 Projektor v MAT3 

 Igralne karte in didaktične igre za 1.triado 

 Računalnik za učilnico zgodovine 

 Računalnik za kabinet 1.triade 
 

c. Donacije 
 
Odzvali so se Martin Ambrož s.p., starši in drugi, ki so nam donirali sredstva v višini 
792,00 €. 
 
d. Voščilnice – prodajna razstava 

 
Tudi v  tem šolskem letu so učenci in učiteljice izdelovali voščilnice in ostale izdelke. 
Pri tem so se posebej potrudili tako učenci kot mentorice Lučka Berlot, Irena 
Zagožen in druge. Katarina Komatar je pekla pecivo. Za izdelke smo dobili kar nekaj 
prostovoljnih prispevkov. 
Pridobili smo približno 2510,47 €,  za material pa smo porabili 364,97 €. 

 
 

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli sodelovali in pomagali s svojim delom, 
materialom, donacijami, denarnimi prispevki in moralno podporo. 
 
 
Skupen saldo na dan 30. 6. 2015 je 1096,03 €. 
 
  
 Predsednica Šolskega sklada: 

Tanja Zupanc 



 


