
 
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. 
 
Sklad ima od leta 2004 svoj transakcijski račun: 0231 2025 4828 030.  
 
Poročilo o realiziranem planu dela in finančno poročilo za šolsko leto 2008/2009: 
 
1. REALIZIRANI SKLEPI 
 

a) Mentorici ustvarjalne delavnice Alenka  Pavlič, Irena Zagožen in  druge učiteljice 
so tudi v letošnjem šolskem letu z učenci izdelovali  novoletne voščilnice in 
priložnostna darila, ki smo jih ponudili našim  odjemalcem. 

 
b) Tudi v tem šolskem letu smo v mesecu decembru in marcu izdali položnico s 

prostovoljnimi prispevki staršev v višini 10 €.  
 

c) Organizirali smo dve prodajni razstavi. 
 
d) Tudi letos se je  kupovala računalniška oprema in igrače.  

 
 

2. FINANČNO POROČILO 
 
a) Donacije 
       

Donator Znesek 
Martin Ambrož 800,00 € 
KS Duplica 600,00 € 
SKUPAJ 1400,00 € 

 
 
 

b) Voščilnice – prodajna razstava 
 
Tudi v  tem šolskem letu so učenci izdelovali voščilnice in ostale izdelke. Pri tem so se 
posebej potrudile učenke ustvarjalne delavnice in mentorici  Alenka Pavlič in Irena 
Zagožen. Katarina Komatar in Veronika Vrhovnik so pekle pecivo.  Izdelke smo prodajali 
na prednovoletni prodajni razstavi. 
S tem smo pridobili približno 897,63 €.  Za material pa smo porabili 282,35 €. 
 
 



 
c) Prostovoljni prispevki staršev 
   
V šolskem letu 2008/2009 so starši kljub gospodarski recesiji prispevali s prostovoljnimi 
prispevki 3257,40 €.    
 
d) Ujma 
 
Na račun šolskega sklad asmoo lani po ujmi 13. 7. 2008 zbirali prostovoljne prispevke. 
 

Donator Znesek 
Libres d.o.o. 500,00€ 
Tisa d.o.o. 200,00€ 
Valtex  d.o.o. 200,00€ 
GSA d.o.o. 1000,00€ 
ELEKTRONČEK d.o.o. 500,00€ 
IR IMAGE d.o.o. 500,00€ 
LEK d.d. 5000,00€ 
SKUPAJ 7900,00 € 

 
Ta sredstva smo porabili za odpravo škode, ki je nastala v ujmi (tla v jedilnici). 
 
e) Poraba sredstev 
 
V letih dosedanjega delovanja se je v glavnem kupovala računalniška oprema z motom 
Računalnik dostopen vsem učencem in učna tehnologija  ter igrače za učence prvega 
triletja in OPB. 
 
V šolskem letu 2008/09 smo s sredstvi šolskega sklada ( 3260,49€) kupili: 
 

• Dodatni kabli za šolsko ozvočenje  
• 5 računalnikov za BIO, MAT 3, KNJ, LVZ, SL1 
• Tiskalnik za KEM 
• Igrače za OPB 
• Giljotino za papir 
• LCD projektor za LVZ 
• Dogradili videonadzor 
• Zvočniki za SLO1 

 
 
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli sodelovali in pomagali s svojim delom, 
materialom, donacijami, denarnimi prispevki, moralno podporo. 
 
 
Skupen saldo na dan 30. 6. 2009 je       140,50   €. 
 
  
Kamnik, 30. 6. 2008 Predsednica Šolskega sklada: 

Jožica Senica Zabret 
 


