
 

Dejavnost šolskega sklada 

 
Glavna dejavnost šolskega sklada je 

pridobivanje prostovoljnih prispevkov podjetij in 

posameznikov ter odločanje o njihovi uporabi. 

 

Šolski sklad zbira sredstva preko: 

 prostovoljnih prispevkov staršev, 

 donacij podjetij, 

 organiziranja dobrodelnih prireditev in 

bazarjev, 

 prostovoljnih prispevkov občanov, 

 zapuščin in  

 drugih virov.  

  

 

 

 

 

 

Šolski sklad uporablja zbrana sredstva 

namensko, upoštevajoč sprejet program dela, 

pri čemer se posvetuje z vodstvom šole in 

šolsko svetovalno službo. 

 
 
 

 
Namen šolskega sklada 

 
Glavni namen ustanovitve in delovanja 
šolskega sklada je: 
 

 financiranje dejavnosti, ki niso del 

izobraževalnega programa oziroma se 

ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, 

tabori, šole v naravi, udeležba na 

tekmovanjih, lutkovne in gledališke 

predstave…), da bi bile dostopne čim 

večjemu številu učencev; 

 zvišanje standarda pouka in drugih 

dejavnosti s pomočjo nakupa 

nadstandardne opreme (didaktična 

sredstva in pripomočki, igrala, avdio in 

video oprema…); 

 podpora in razvoj raziskovalne, športne 

in kulturne dejavnosti na šoli; 

 pomoč nadarjenim učencem; 

 pomoč socialno ogroženim učencem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Upravljanje šolskega sklada 

 
Šolski sklad upravlja sedemčlanski upravni 

odbor, ki ga je imenoval Svet zavoda. 

 

 

 

Upravni odbor ima predsednika in šest članov. 

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. 

 

Člani upravnega odbora so: 

 Tanja NOVAK, predsednica 

 Janja KOCJAN, namestnica 

 Simona KLASINC 

 Simona TOMAŽIČ 

 Melita TUŠEK 

 Bogdana KOLBL in  

 Alenka ŠPENDIJA 

 

Delo vseh članov upravnega odbora je 
prostovoljno. 
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Način zbiranja sredstev 

 
Glavni način zbiranja sredstev so prostovoljni 

prispevki podjetij in posameznikov. Poleg tega 

šolski sklad organizira ali sodeluje pri 

organizaciji dobrodelnih prireditev in bazarjev, 

od katerih se izkupiček namenja šolskemu 

skladu.  

 

 Donacije lahko prispevate: 

 z nakazilom na šolski TRR, številka 

01287-6030673512, s pripisom za 

ŠOLSKI SKLAD, 

 s prostovoljnimi prispevki staršev            

(s podpisom izjave preko položnice), 

 s prostovoljnimi prispevki na šolskih 

prireditvah, bazarjih idr. 

 

Šolski sklad je namenjen temu, da s skupnimi 

močmi delamo »nekaj lepega« za naše učence 

– da jim omogočimo še kaj več kot samo 

»šolo«.  

 

 

 

 

 

Dragi starši, stari starši, sodelavci,  

občani in drugi donatorji, 

z vašim prispevkom boste pomagali učencem 

iz socialno šibkih družin, omogočili boste še 

boljše pogoje za izvajanje aktivnosti naših 

učencev in nadalje izboljšali pogoje dela na 

šoli. Z majhnimi dejanji in majhnimi koraki smo, 

skupaj z vami, sposobni doseči velike cilje! Za 

vse prostovoljne prispevke se vam že v naprej 

zahvaljujemo. 

 

 

 

 

 
 
 

Več dodatnih informacij na 
 

 02 741 63 50 tajništvo šole 

 
 http://www.os-miklavz.si/solski-sklad/ 

 

 tanja.novak@guest.arnes.si 

 

 

 
 
 

 

 
 

Osnovna šola Miklavž pri Ormožu  
s podružnico Kog 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKI SKLAD 
ZLOŽENKA Z OSNOVNIMI 

INFORMACIJAMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Srčnost in odprtost – pot do ljudi.« 
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