
POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA 
 

 
Na OŠ Marije Vere že od  23. 9. 1999 deluje sklad Osnovne šole Marije Vere. Osnovna funkcija sklada 
je izboljšanje pogojev za kakovostnejše 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, s 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 0110 0600 0058 805 (sprememba TRR je nastopila s 1. 12. 2017). 

Poročilo o realiziranem planu dela in finančno poročilo za šol. leto 2018/19 
1. REALIZIRANI SKLEPI 
 

a) V tem šol. letu smo v mesecu novembru in marcu izdali položnico s prostovoljnimi prispevki 
staršev v višini 10 €. Skupaj smo zbrali 860,00 €. Izvedeni sta bili dve akciji starega papirja: 
jesenska, na kateri smo zbrali 279,00 €, in spomladanska, na kateri smo zbrali 282,00 €. 
 
  

b) Druge donacije:  
- Domeko 300,00 €, 
- Geodetska družba 250,00 €, 
- Anton Iskra 100,00 €, 
- Danu 48,40 €. 

 
 

c) S pomočjo staršev, učiteljic in učencev smo izdelali voščilnice in izdelke za bazar in tako zbrali 
2.220,50 €.  
Meseca septembra je potekal dobrodelni tek, na katerem smo zbrali 781,80 €. 
Delavci šole so s pomočjo zunanjih sodelavcev uprizorili predstavo, celoten izkupiček v višini 
498,55 € je bil namenjen Šolskemu skladu. 
 

d) Meseca decembra 2018 smo oddali izpolnjene zahtevke za delež dohodnine. Skupaj smo zbrali 
sredstva v višini 313,00 €. 

 
Zbrana sredstva so se razdelila na različna področja. V veljavo je namreč stopil pravilnik, ki določa 
naslednjo razporeditev sredstev: 

- pomoč socialno šibkim učencem (20 %), 
- sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in pripomočkov (50 %), 
- sofinanciranje dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih 

sredstev (20 %), 
- oprema in pripomočki za zviševanje standarda pouka (5 %), 
-  prenos denarnih sredstev v novo šol. leto (5 %).    

 
                                                                                                                                                                     



  
2. FINANČNO POROČILO 

 
a) Prostovoljni prispevki staršev 
   
V šol. letu 2018/19 so starši s prostovoljnimi prispevki prispevali 860,00 €.  
 

 
b) Donacije 

 

V letošnjem šol. letu so bila zbrana sredstva v višini 698,40 €. 

 

c) Voščilnice in bazar 

 

V šol. letu 2018/19 so starši, učenci in učiteljice izdelovali voščilnice ter izdelke za decembrski bazar. 

Učiteljici Katarina Komatar in Teja Strlič sta poskrbeli za peko palačink, Katarina Kesič Dimic je zbirala 

denarne prispevke z nakitom. Za vse ponujene izdelke smo dobili kar precej prostovoljnih prispevkov. 

Tokrat smo zbrali 2.220,50 €. 

Septembrski dobrodelni tek je bil uspešen. Zbrali smo sredstva v višini 781,80 €. 

Uprizorjena predstava v zasedbi učiteljev šole in zunanjih sodelavcev nam je prinesla 498,55 €. 

 

 

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. V letošnjem letu se je poraba 

delila na različna področja, v skladu z novim pravilnikom. 

 

Pomoč socialno šibkim učencem (20 %): po odločbah, ki smo jih izdali na podlagi vlog, smo jim namenili 

1.266,66 €. 

Sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in pripomočkov (50 %): za nakup novih kinestetičnih mizic, 

stolčkov Hokki in druge opreme so se namenila sredstva v višini 3.166,64 €. 

 

Za sofinanciranje dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, 

je bilo namenjenih 1.266,66 € (20 %). Porazdelili smo jih za naslednje tabore: 

- naravoslovni tabor v CŠOD Radenci, 

- športno-naravoslovni tabor v CŠOD Jurček Kočevje, 

- tabor Doživljajska pedagogika v CŠOD Vojsko, 

- zimska šola v naravi Kope. 

 

Oprema in pripomočki za zviševanje standarda pouka (5 %): sredstva, namenjena izobraževanju za 

šolske mediatorje v višini 285 €. 

 

 
               Tanja Štiglic, predsednica Šolskega sklada 


