
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

UPRAVNI ODBOR  

ŠOLSKEGA SKLADA OŠ BREŽICE 

sestavljajo: 

Člani:  

Lidija Sambunjak 

Romana Kuhar 

Afrodita Horvatič 

Tina Lazić 

Marjanca Pečar 

Suzana Vlaisević Bursać 

Jadranka Čabraja 

 

 

 
 

ŠOLSKI SKLAD  

OSNOVNE ŠOLE BREŽICE 

 

 

Ime sklada:  

Šolski sklad Osnovne šole 

Brežice 

 

Sedež sklada:  

OŠ Brežice Levstikova 18 

8250 Brežice 

 

Številka TRR sklada: 

01209-6030645130 

sklic 00 1819 (šol. leto) 

 
Več informacij na:   

www.osbrezice.si 
 

 

 



DEJAVNOST SKLADA  je pridobivanje 

sredstev iz: 

 prispevkov staršev  

 prispevkov občanov  

 humanitarnih prispevkov 

 donacij  

 zapuščin  

 iz drugih virov, ki so lahko:  

 prispevki drugih domačih in tujih 

fizičnih in pravnih oseb 

 prihodki od zbiralnih akcij 

učencev 

 organizacija prireditev  

 prihodki od prodaje izdelkov 

učencev 

 

 

OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA 

Upravni odbor sklada najmanj 

dvakrat letno o svojem delovanju 

obvešča svet staršev in svet šole ter 

javnost o rezultatih sklada, o svojem 

delovanju, o sklepih organov sklada 

in ugotovitvah kontrolnih organov. 

 

Poročilo o delu objavi upravni odbor 

sklada v šolskem letnem poročilu, ki je 

namenjeno vsem učencem in 

njihovim staršem. 

 

NAMEN SKLADA: 

  

 solidarnostna pomoč učencem 

pri udeležbi na taborih, 

delavnicah, šolah v naravi, 

ekskurzijah, projektih, 

mednarodnem sodelovanju  in 

izmenjavi, da bi le-te bile 

dostopne čim večjemu številu 

učencev 

 raziskovalna dejavnost na šoli 

 pomoč nadarjenim učencem po 

posameznih področjih   

 financiranje dejavnosti, ki niso del 

izobraževalnega programa, oz. se 

ne financirajo iz javnih sredstev 

(izleti, tabori, obiski kulturnih  

predstav, šole v naravi …),   

 nakup nadstandardne opreme 

(didaktična sredstva in 

pripomočki, različna igrala, avdio-

video oprema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISPEVEK ZA ŠOLSKI SKLAD 

OŠ BREŽICE  

 

IZJAVA DONATORJA POSAMEZNIKA 

 

Podpisani 

____________________________________    
(ime in priimek) 
oče/mati učenca/ke ______________, 

razreda _______, stanujoč v/na 

____________________________________ 

želim s svojim prispevkom podpreti  

dejavnosti šolskega sklada OŠ 

Brežice. 

 

V šolski sklad sem pripravljen 

prispevati (obkroži): 

 

a) 1 €; 2€; 3€; 4€; 5€; ______mesečno 

Plačilo bo izvedeno preko položnice 

skupaj z malico (in kosilom); (višina 

prispevka velja do preklica).  

b) _________   € v enkratnem znesku 

(na položnici za malico za mesec 

______________) 

(višina prispevka velja za šolsko leto 

2021/2022) 

 

Podpis: ____________________________ 

Datum: ____________________________ 


