
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. 
 
Denarni prispevki in donacije šolskega sklada se sedaj vodijo pod TRR javnega 
zavoda OŠ Marije Vere, ki je SI56 0124 3603 0654 813. Pri položnich za donacije se 
napiše poseben sklic 2391999. 
 
Poročilo o realiziranem planu dela in finančno poročilo za šolsko leto 2016/17: 
 
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) Ostale donacije.  
 

c) S pomočjo učiteljic in učencev smo izdelali voščilnice in 13-listni stenski 
koledar za bazar.  

 

 
 
d) Tudi letos se je  kupovala računalniška oprema in igrače. 

  
 
 
 



 
2. FINANČNO POROČILO 

 
a) Prostovoljni prispevki staršev 

   
V šolskem letu 2016/17 so starši prispevali s prostovoljnimi prispevki 2164,00 €.   
Izdani sta bili dve položnici v mesecu novembru in marcu. 
 
b) Donacije 

 
V letošnjem šolskem letu je denarna sredstva prispeval donator Martin Ambrož s.p., 
ki je doniral v šolski sklad 200 €. 
 
c) Voščilnice, koledarji in prodajna razstava 

 
Tudi v  tem šolskem letu so učenci in učiteljice izdelovali voščilnice. Pri tem so se 
posebej potrudili učenci in učenke ter učiteljici Manca Griljc, Irena Zagožen in druge. 
Učiteljici Katarina Komatar in Teja Strlič sta poskrbeli za peko palačink, ki so postale 
že stalnica našega novoletnega bazarja. Katarina Kesić Dimic je zbirala denarne 
prispevke z rabljenimi igračami. Za vse ponujene izdelke smo dobili kar precej 
prostovoljnih prispevkov.  
 

 
Tokrat so s svojo stojnico na bazarju sodelovali tudi starši naših učencev. Zbirali pa 
smo tudi prostovoljne prispevke ob nastopu MePZ Cantemus in Klape Mali grad na 
novoletnem koncertu. V šolskem letu 2016/17 smo izdali tudi 13-listni stenski koledar, 
ki smo ga prodajali na bazarju in po njem. Tukaj bi se zahvalila učiteljicama Manci 
Griljc in Sonji Žmavc. 
Skupaj smo zbrali, vključno s prodajo koledarja, 2248,84 €, za material pa smo 
porabili 1398,9 €. 
 
 
 



d) Poraba sredstev 
 

Od leta 1999 se je ves čas kupovala računalniška oprema z motom »Računalnik 
dostopen vsem učencem«, učna tehnologija  ter igrače za učence prvega triletja in 
OPB. Tudi v tem šolskem letu je bilo tako. 
 
V šolskem letu 2016/17 smo s sredstvi šolskega sklada (4612,84 € ) kupili: 

 
- računalnik Mega 2000 (kabinet ANG) 

- material za obnovo računalnika (1. A) 

- napajalnik za računalnik 

- koledarji 

- disk SSD za računalnik 

- igrače za učence podaljšanega bivanja 

- barve za slikanje po steni za učence (LUM) 

- računalnik Mega 2000 (MAT2) 

- projektor Hitachi (MAT2) 

 

 

 

 

  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. 2017 je 2200,42 €.  
 
  
 Predsednica Šolskega sklada: 

Tanja Zupanc 
 


