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Upravljanje sklada

Sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor, 
ki ga je imenoval Svet zavoda.

Upravni odbor ima predsednika in šest 
članov. Svet šole je imenoval predstavnike 
šole izmed delavcev šole, svet staršev pa 
štiri predstavnike staršev. Mandat članov 
upravnega odbora traja štiri leta.

Člani upravnega odbora so:

 Borut Klepec, predsednik,
 Zoran Hoblaj, namestnik predsednika,
 Stanka Pihlar, tajnica,
 Alenka Samec Radonjić,
 Gabriella Gaál,
 Peter Juteršnik in
 Suzana Štefanec Kodila.

Delo vseh članov upravnega odbora je 
prostovoljno.

Način zbiranja sredstev

Glavni način zbiranja sredstev so 
prostovoljni prispevki podjetij in 
posameznikov. Sklad bo v šolskem letu 
2009/2010 organiziral dve dobrodelni 
prireditvi, od katerih bo izkupiček v celoti 
namenjen šolskemu skladu.

Dragi starši, stari starši, sodelavci, občani 
in drugi donatorji, skupaj bomo pomagali 
učencem iz socialno šibkih družin, omogočili 
bomo še boljše pogoje za izvajanje 
aktivnosti naših učencev in nadalje 
izboljševali pogoje dela na šoli.

Donacije lahko prispevate

- z nakazilom na šolski TRR številka
01280-6030671042, sklic 00 9200 00, s 
pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD,

- z vplačilom gotovine na račun sklada v 
tajništvu šole (od ponedeljka do petka med 
7. in 15. uro)

Za vse prostovoljne prispevke se vam že 
vnaprej iskreno zahvaljujemo.
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Dejavnost šolskega sklada

Glavna dejavnost šolskega sklada je
pridobivanje prostovoljnih prispevkov 
podjetij in posameznikov ter odločanje o 
njihovi uporabi.

Šolski sklad zbira sredstva preko:
 prostovoljnih prispevkov staršev,
 prostovoljnih prispevkov občanov,
 organiziranja dobrodelnih prireditev,
 donacij podjetij,
 zapuščin,
 zbiralnih akcij učencev.

Šolski sklad uporablja zbrana sredstva 
namensko, upoštevajoč sprejet program 
dela, pri čemer se posvetuje in usklajuje z 
vodstvom šole.

Namen ustanovitve sklada

Glavni namen ustanovitve in delovanja 
šolskega sklada je:
 pomoč učencem iz socialno šibkih družin 

za financiranje dejavnosti, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa 
oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev (kot so izleti, tabori, šole v 
naravi, udeležba na tekmovanjih, 
lutkovne in gledališke predstave, okrogle 
mize ipd.), da bi bila te dostopne čim 
večjemu številu učencev,

 podpora in razvoj raziskovalne 
dejavnost na šoli,

 pomoč nadarjenim učencem,
 zviševanje standarda pouka in drugih 

dejavnosti s pomočjo nakupov 
nadstandardne opreme (kot so 
didaktična sredstva in pripomočki, 
igrala, avdio in video oprema in 
podobno).
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