
 

 PRISTOPNA IZJAVA K  
ŠOLSKEMU SKLADU ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

 
Spodaj podpisan/-a pristopam k šolskemu skladu. 

STARŠI/SKRBNIKI – SORODNIKI – UČITELJI – DRUGI 

(obkrožite) 

Ime in priimek  …………………………………...………………. 

Naslov ………………………………......………………..……… 

Če ste starši/skrbniki: moj otrok (ime in priimek) ……………. 

……………………………………….obiskuje …………. razred.  

Prostovoljno pristopam in sprejemam določila sporazuma o 

prispevku staršev za Šolski sklad v šol. letu 2022/23. 

Prispevek bom plačal/-a (obkrožite ustrezno številko oziroma 

zapišite znesek): 

1. v enkratnem znesku s položnico za plačilo šolskega 

sklada v znesku ……….. € (napišite prosim znesek), 

2. obročno – v celotnem znesku ……………. € , kar bom 

plačal/-a na …………… obrokov mesečno s 

položnicami za plačilo šolskega sklada. 

Starši/skrbniki/sorodniki/učitelji/drugi s podpisom pristopne 
izjave pristopamo k sporazumu dne _____________.  
 

Pristopna izjava velja za šolsko leto 2022/23. 
 

Prispevek se plačuje na podračun OŠ Franca Rozmana -
Staneta Maribor, št.: 01270-6030667458, sklic: 00   291000, 
namen: DONACIJA ŠOLSKEMU SKLADU. 
 

Prispevek je mogoče plačevati od podpisa pristopne izjave do 
preklica izjave. S pisno odstopno izjavo lahko kadarkoli 
odstopite od sporazuma ali spremenite znesek prispevka.  
 

Pristopno izjavo, kakor tudi morebitno odstopno izjavo, lahko 
oddate v tajništvu šole, razredniku osebno ali pošljete po 
pošti.  
 
Zbrana sredstva Šolskega sklada se porabila namensko. 
 

                                                                   Podpis: 
  

………………………. 
Kraj in datum: ………………………. 

 
 

 
 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O SKLADU 

 

ŠOLSKI SKLAD OŠ FRANCA ROZMANA – 

STANETA MARIBOR 

KERSNIKOVA 10 

2000 MARIBOR 

 

Številka podračuna sklada: 01270-

6030667458 

Kot namen nakazila se navede: 

DONACIJA ŠOLSKEMU SKLADU,  

sklic 00 291000 

 

 

 
Vir: http://clipartupdate2.blogspot.com/2013/09/owl-clip-art.html 

 

Bodi to, kar si.  

 

Drugih je tako dovolj. 

 

 

                                     

                          
 

 
ŠOLSKI SKLAD  

OŠ FRANCA ROZMANA - 

STANETA MARIBOR 

 

Avtor: Uroš Strniša, maj 2017 
 

Logotip je zmagovalni izdelek šolskega likovnega  
natečaja, izvedenega v juniju 2017.  

Urošev logotip predstavlja šolski sklad  
na vseh dokumentih šolskega sklada. 

 
 

VSI ZA SKLAD,  
SKLAD ZA VSE 

http://clipartupdate2.blogspot.com/2013/09/owl-clip-art.html


 

 

Šolski sklad je institucija znotraj šole, 

ki z zbiranjem prispevkov pomaga, 

spodbuja in financira dejavnosti, 

projekte, prehrano v skladu z vlogo in 

namenom. 

 

Zakaj imamo šolski sklad? 
 za pomoč socialno šibkim učencem, 

 za zvišanje standarda pouka oziroma 

nakup nadstandardne opreme, 

 za financiranje in spodbujanje raznih 

dejavnosti ter projektov, ki niso del 

izobraževalnega programa oziroma se ne 

financirajo iz javnih sredstev, 

 za podeljevanje sredstev učencem v 

skladu z namenom, ki ga določi donator, 

 za financiranje drugih dejavnostih 

nadstandardnega programa šole. 

 

 
Vir: http://www.socianav.com/social-media-consulting/ 

 
 

Za podjetja so v šolski svetovalni 

službi dostopne pogodbe o 

donatorstvu. 

 

 
 

Kako deluje šolski sklad? 

 

Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega 

sklada starši oddajo šolski svetovalni 

službi. Starši ob izpolnjeni vlogi predložijo 

fotokopijo zadnje odločbe o otroškem 

dodatku, ki jo izda Center za socialno delo. 

Vlogo lahko odda tudi razrednik, učitelj ali 

vodstvo šole, če oceni, da je v korist otroka.  

 

 
Vir: http://xworlds3d.wordpress.com/tag/aiesec-moldova/ 

 

 

Drugošolec o pomoči, tudi iz šolskega 

sklada: 

 

»V času, ko smo bili doma, ko ni bilo šole 

zaradi koronavirusa, sem s pomočjo šole 

prejel računalnik in internet. Najprej nisem 

vedel, kaj je to internet. Ati mi je pokazal. 

Gledal sem lahko »filmčke«, ki jih je 

poslala učiteljica. Zanimivi so bili. Po tem 

sem raje reševal naloge in pisal v zvezek. 

Zdaj znam že sam poiskati kaj na 

internetu.« 

 

 

 

 

 

 

Kako sklad pridobiva sredstva? 

 iz prostovoljnih prispevkov staršev,  

delavcev šole in drugih oseb, 

 iz raznih donacij, 

 iz zapuščin, 

 iz prispevkov od raznih zbiralnih akcij, 

 iz drugih virov. 

 

Kaj načrtujemo v tem šolskem 

letu? 

 Dobromajski koncert, 

 zbiralna akcija papirja, 

 zbiranje prostovoljnih prispevkov, 

 dobrodelni knjižni sejem. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vir: http://www.cnvos.si/article/id/12902/cid/74 

 

http://www.socianav.com/social-media-consulting/
http://xworlds3d.wordpress.com/tag/aiesec-moldova/
http://www.cnvos.si/article/id/12902/cid/74

