
 
 
 
                                              Šolski sklad 

 

Osnovna šola Toneta Okrogarja 
Šolska ulica 1 
1410 Zagorje ob Savi 

ŠOLSKI SKLAD OŠ TONETA OKROGARJA 
 
S sklepom o ustanovitvi na seji Sveta šole, že od leta 1998 deluje na šoli šolski sklad.  
Namen in dejavnost sklada je: 

1. Pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz 
drugih virov; 

2. Zbrana sredstva se namenjajo za: 
� Financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega 

programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev; 
� Nakup nadstandardne opreme; 
� Za raziskovalne dejavnosti učencev; 
� Za pomoč socialno šibkim otrokom – učencem naše šole; 
� Za nagrade uspešnim učencem, skupinam in razredom; 
� Za delo z nadarjenimi in ustvarjalnimi učenci; 
� Za promocijske dejavnosti šole; 
� Za sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev; 
� Za namene, ki jih v svoji donaciji opredeli donator (namenska sredstva); 
� Za namene, ki niso opisani v predhodnih alinejah, vendar jih s sklepom potrdi upravni odbor in 

so v skladu s cilji in nameni ustanovitve sklada. 
 
Upravni odbor sestavljajo: Petra Lešnik Pikl, Slavi Zabovnik, Marko Borišek, Vukašin Šobot, Vojka Lavrin, Joži 
Zupan, Bojana Slekovec.  
 
V šolskem letu 2012/2013 je šolski sklad  deloval po zastavljenih načrtih. Zbrali smo 4738,52 €, kdo vse pa je 
prispeval v naš sklad je prikazano v spodnji tabeli. 
 
Prispevki donatorjev v gotovini 
 

   Ime                                                                                                              € 

Prispevki staršev in učiteljev                                                          1254,83 

Rotary klub                                                                                          300,00 

Božično mesto                                                                                    200,00 

KS Rudnik Toplice                                                                              250,00 

Drobtinica                                                                                         2177,69 

Šentlambert – predstava                                                                  200,00 

                                                    SKUPAJ:                                         4382,52   

 
Prostovoljni prispevki staršev in učiteljev 
 

Matična šola 763,40 

Podružnica Kisovec 271,43 

Podružnica Šentlambert 85,00 

Učitelji 135,00 

Skupaj: 1254,83 € 
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Pridobljena sredstva pa smo porabili v naslednje namene: 
 

Ime                                                                                                                                                                                         € 

Plačilo prevoza učencem na ogled razstave  Razkrita telesa v Ljubljani                                                              240,10                                                                               

Tiskalnik za kabinet športne vzgoje                                                                                                                              89,80    

Lego set za izbirni predmet Robotika v tehniki                                                                                                        707,99 

Bivanje v šoli naravoslovja za štiri učence                                                                                                                 232,00 

Lego kocke za Šentlambert                                                                                                                                          137,89 

Zimska šola v naravi za štiri učence                                                                                                                            240,00 

Avtobusni prevoz za nagrajene učence (kulturniki) v Ljubljano                                                                            283,65 

Avtobusni prevoz nagrajenih učencev v tekmovanju Čisti zobki                                                                          312,20 

Delno plačilo izleta uspešni učenki ob zaključku šolanja                                                                                        200,00 

Didaktični pripomočki za podružnico Šentlambert                                                                                                  150,98 

Plačilo plavalnega tečaja za pet učencev                                                                                                                   341,61 

Nastop za bralno značko                                                                                                                                              325,00 

Nakup šahovskih ur za izbirni predmet                                                                                                                     300,00 

Nakup kap z logotipom šole                                                                                                                                        108,80 

Šolsko glasilo Novi koraki                                                                                                                                             341,48 

Nakup plavalnih kap                                                                                                                                                     292,68 

Delno plačilo najema dvorane za zaključno prireditev                                                                                          423,20 

Naravoslovni dan – vstopnina za eno učenko                                                                                                           10,62 

                                                                                                                                                                 SKUPAJ:      4738,27 

 
 
Šolski sklad nadaljuje z delom po zastavljeni poti in upam, da bomo tudi v tem šolskem letu pridobili dovolj 
sredstev za kvalitetnejše delo  in boljše uspehe. Hvala vsem, ki ste prispevali v naš sklad. 
 

Bojana Slekovec,  
predsednica UO Šolskega sklada 

                                                                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


