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 ŠOLSKI SKLAD 
Pomagam, kar lahko. 

NAMEN ŠOLSKEGA SKLADA 

Šolski sklad OŠ Križe je tudi v šolskem letu 2021/2022 namenjen financiranju dejavnosti, 

ki niso sestavni del izobraževalnega programa oz. niso financirane iz javnih sredstev. 

Zbrana sredstva bomo porabili predvsem za: 

- spodbujanje in financiranje tekmovanj, raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih 

dejavnosti ter projektov, ki niso sestavni del izobraževalnega programa; 

- občasno pomoč socialno šibkim učencem, zlasti za udeležbo na taborih, 

projektih in drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole; 

- zvišanje standarda pouka oz. nakup nadstandardne opreme. 

Sredstva za svoje delovanje Šolski sklad pridobiva s prostovoljnimi prispevki staršev in 

drugih občanov ter podjetij, z donacijami, z akcijami zbiranja starega papirja in iz drugih 

virov. 

POMAGAJTE, KAR LAHKO! 

Izpolnite prijavnico na drugi strani in po svojih zmožnostih prispevajte v šolski sklad. 

POTREBUJETE POMOČ? 

V šolskem letu 2021/2022 bomo sredstva iz šolskega sklada namenili tudi za pomoč 

socialno šibkim učencem. Vloga za pridobitev sredstev je dosegljiva na spletni strani 

šole ter pri šolski svetovalni službi. Izpolnjeno vlogo z ustreznimi dokazili vložite pri 

šolski svetovalni službi. Po pregledu dokumentacije bomo prosilce obvestili o dodeljeni 

finančni pomoči. 

Upravni odbor Šolskega sklada 



 ŠOLSKI SKLAD 
Pomagam, kar lahko. 

 

Spoštovani starši! 

Vljudno Vas vabimo, da se pridružite donatorjem in skladno s svojimi finančnimi zmožnostmi 

prispevate v šolski sklad. Vsem, ki ste že vanj prispevali, in vsem, ki še boste oziroma boste 

kakorkoli pomagali, se v imenu učencev iskreno zahvaljujemo. 

Upravni odbor Šolskega sklada 

IZJAVA O PROSTOVLJNEM PRISPEVKU STARŠEV V ŠOLSKI SKLAD 

 

Šolski sklad je tudi v šolskem letu 2021/2022 namenjen financiranju dejavnosti, ki niso sestavni 

del izobraževalnega programa (zvišanje standarda pouka, financiranje obšolskih dejavnosti, 

tekmovanja in podobno). 

 

Spodaj podpisani/-a _____________________________________________________,  

stanujoč/-a ____________________________________________________________, 

mati/oče učenke/učenca _______________________________ iz __________ razreda  

se prostovoljno odločam za prispevek v Šolski sklad za šolsko leto 2021/2022. 

 

Nudim finančno pomoč: (obkrožite ali dopolnite): 

- v enkratnem znesku: 

5€   10€  15€  20€  drugo: ______ €  

- v večkratnem znesku:   

po ______ € v _______ mesečnih prispevkih 
 

- pomagam lahko:  s prevozi opreme, z materialom za delo, 

_______________________________________________. 
 

Znesek bom poravnal/-a po prvi prejeti položnici. 

 

Kraj in datum:      Podpis:      


