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ŠOLSKI SKLAD 2018/19 

Na naši šoli je bil leta 1997 ustanovljen ŠOLSKI SKLAD. Njegova dejavnost je pridobivanje sredstev 

iz sponzorstva, donacij, prispevkov staršev in občanov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in 

potreb, ki se neposredno ne financirajo iz javnih sredstev. 

V šol. letu 2017/2018 je naš Šolski sklad preko položnic staršev zbral 1040,00 €, na tradicionalni 

šolski veselici pa 5297,63 €. Tudi v tem šolskem letu so v sklad prispevala posamezna podjetja 

(Biotera, PC Komenda, Gašper transport, Splet Konus d.o.o., Konjeniški klub), še posebej pa nas je 

z dobrodelnim dogodkom prijazno presenetil Študentski klub Kamnik.  

VSEM NAJLEPŠA HVALA! 

Največji strošek za Šolski sklad je v šol. letu 2017/18 predstavljal prispevek šole v programu SIO-

2020. Gre za nakup IKT-opreme in izgradnjo brezžičnih omrežij, ki je v več kot polovičnem deležu 

pokrit iz sredstev kohezijske politike, kljub vsemu pa mora zavod za uresničitev programa v treh 

letih zagotoviti 31 275 evrov. V šolskem letu 2017/2018 je Šolski sklad prispeval 6300 €. 

Sredstva v skupni višini 6123 € smo v šolskem letu 2017/18 namenili tudi za: 

- prispevek pri gledaliških vstopnicah za vse učence šole, 

- nakup knjig za knjižnici v Mostah in Komendi in desetih Atlasov sveta za potrebe pouka v šoli, 

- prispevek za plavalni tečaj tretješolcev,  

- nakup petih kompletov smučarske opreme za zimsko šolo v naravi oz. športne dneve, 

- prijavnine in prevoz na nekatera tekmovanja, 

- prispevke za tabore in šole v naravi. 

Celotno finančno poročilo bo dostopno na šolski internetni strani – zavihek »Šolski sklad«. 

Tudi v šolskem letu 2018/19 bomo del zbranih sredstev namenili nakupu računalniške in IT-

opreme ter knjig za obe šolski knjižnici, pokrili del stroškov gledališke predstave za vse učence in 

prispevali za nadstandardne dejavnosti z različnih področij.  

 

mailto:o-komenda.lj@guest.arnes.si


ZBIRANJE PRISPEVKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

Poleg prireditve Šolskega sklada, ki bo 11. 5. 2019, bomo tudi letos zbirali denar preko položnic, 

zato Vam prilagamo pristopno izjavo, ki jo izpolnite in vrnite v šolo razrednikom ali pa pošljite na 

spodaj napisani elektronski naslov.  

Veseli bomo, če se boste odločili prispevati in tako svojemu otroku in otrokom, potrebnim 

pomoči, omogočili prijetnejše in kakovostnejše bivanje v šoli. 

Še več informacij o Šolskem skladu OŠ Komenda Moste pa najdete na internetni strani OŠ 

Komenda Moste – Šolski sklad. Vprašanja, ideje in prošnje nam lahko posredujete na elektronski 

naslov: solskisklad.oskomendamoste@gmail.com  

Za Vaš prispevek se Vam toplo zahvaljujemo. 

         Predsednik UO ŠS 

         Franc Marolt    

 

ŠOLSKI SKLAD 

Pristopna izjava 

Ime učenca: _______________________________________ Razred: _____ 

 

Podpisani (ime in priimek starša otroka) 

____________________________________________________________  

 

se prostovoljno obvezujem in izjavljam, da bom v šolskem letu 2018/19 prispeval v Šolski 

sklad: 

a) 2 x letno po 10,00 eur 

b) v enkratnem znesku (višino določite sami): ______eur 

c) ne želim prispevati v Šolski sklad 

 

Podpis starša: _______________________________________ 

Prosimo, da izpolnjeno pristopno izjavo čim prej vrnete razredniku ali jo 

pošljete na elektronski naslov: solskisklad.oskomendamoste@gmail.com.  
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