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Spoštovani starši! 
 
Na šoli že več let deluje šolski sklad, ki ga vodi Upravni odbor. Sestavljajo ga trije predstavniki staršev in štirje 
predstavniki delavcev šole. Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in drugih virov. Sredstva se 
porabijo za nakup nadstandardne opreme, financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso 
sestavina obveznega  izobraževalnega programa, za zagotavljanje sredstev v zvezi s spodbujanjem razvojnih in 
raziskovalnih dejavnosti učencev, pomoč socialno šibkim otrokom. Na podlagi predlogov staršev in učiteljev,  
Upravni odbor odloča o porabi sredstev šolskega sklada. Plan in poročilo se načrtujeta za koledarsko leto. 
 
 

Upravni odbor šolskega sklada je sprejel sklep, da se za leto 2018 določi enkratni znesek prispevka 
 

• 5,00 €    ali  
• 10,00 €  ali 
• 15,00 € 
• znesek po želji nad 15,00 € 

 
Prosimo, da podpisano pristopno izjavo vrnete razredniku/razredničarki 

najkasneje do petka, 01.12.2017. 
                      

         Predsednica UO Šolskega sklada 
  Špela Pipan 

                      
                                                                  
 
 
 
 

……..................................................................... ODREŽI ……………………………………………………… 
 
 

ŠOLSKI SKLAD 
Pristopna izjava za šolski sklad  

 
 

 
Podpisani/a  __________________________________________________________ bom v letu 2018  
 
 
prispeval/a v šolski sklad  ____________ €, v enkratnem znesku, kar bom poravnal/a z UPN obrazcem. 
 
 
 
Ime in priimek učenca/učenke____________________________________________ razred ________________ 

 

 
 
 

Podpis starša (skrbnika)  _________________________________ 
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PREGLED KUPLJENIH SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA ZA ODBOBJE 2016/2017  
 
 
VODICE: UTIK: 
• 1. triletje: • 1. triletje 

� Stavnica poštevanka � Majice otroške z logotipom 
� LEGO kocke  � Otroška glasbila 
� Ravnila, šablone za šolsko tablo  

  
  
• 2. triletje  

� Didaktični pripomoček - Pozorko   
� Komplet glasbil v zaboju  

  
  
• 3. triljetje  

� Mali gospodinjski aparati za gosp. učil.  
� Namizni semafor  

  
Financiranje 2 obrokov tabor - soc. ogroženi   
  
  
  
  
 


