
»Ustvarjalnost naših otrok je naše skupno 

veselje,« je bila misel, ki nas je napeljala na idejo 

za ustanovitev Šolskega sklada. 

 

Poslanstvo in namen ustanovitve  

Poslanstvo Šolskega sklada je uresničevanje tistih 

želja šole, ki jih z rednimi sredstvi ne more 

uresničiti: 

 

• izboljšati materialne pogoje šole, 

• izboljšati pogoje dela učencev in osebja šole, 

• izboljšati počutje učencev in osebja šole. 

 

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo 

predstavniki šole in staršev. 

 

          mladi  kamnoseki 

Kvalitetnejši pouk 

Učiteljski zbor sestavi seznam didaktične 

opreme, za katero meni, da dviguje kvaliteto 

pouka in drugih  šolskih dejavnosti. Upravni 

odbor Šolskega sklada odloča o prioritetah 

nakupov in deležu pokritja stroškov. 

 

 

Pomoč socialno šibkim otrokom 

Šolski sklad namenja del sredstev za  

neposredno pomoč socialno šibkim. Učencem 

pomaga pri plačilu plačljivih šolskih dejavnosti 

(tabori, šole v naravi, ekskurzije...). 

Pri dodelitvi pomoči iz Šolskega sklada se 

uporabljajo enaki kriteriji kot pri ostalem 

subvencioniranju (šolska prehrana in drugi 

stroški šolanja).  

 

 

Nagrajevanje prizadevnih 

Del sredstev je namenjen vzpodbujanju uspehov 

prizadevnih učencev (omogočanje udeležbe na 

tekmovanjih, natečajih, strokovnih 

ekskurzijah…). 

 

 

Sodobne metode vzgoje in izobraževanja 

Vsi si želimo, da bi bila šola prijeten kraj za 

otroke in učitelje, od koder bi prihajali otroci 

radostni, odgovorni, čuteči in samozavestni, 

polni znanja in dragocenih izkušenj, učitelji pa 

bi z veseljem opravljali svoj poklic in izpolnjeni 

prihajali iz službe. Šolski sklad namenja del 

sredstev za  predavanja in delavnice 

strokovnjakov, ki bodo v pomoč pri  reševanju 

konfliktov in stisk vseh treh stebrov: učenec – 

učitelj – starš. 

 

 

Zbiranje sredstev 

Sklad zbira finančna sredstva s prostovoljnimi 

denarnimi prispevki. Posamezniki prispevajo po 

svojih močeh. Vsak prispevek šteje, vsak je 

dobrodošel in vsak pomeni stopnico k boljši in 

prijaznejši šoli v Komnu.  

 

Transakcijski račun Šolskega sklada je:  

01249-6030655974 

Sklic 8099999 

 

 

Donatorstvo v blagu 

Sklad vzpodbuja vse, ki imajo to možnost, da 

predmete s seznamov učnih pripomočkov in 

opreme podarijo v blagu. 

 

 

 

 

 



Donatorstvo in davčne olajšave 

Pravne osebe lahko donatorstvo uveljavljajo kot 

olajšavo pri napovedi dobička. Kot dokazilo velja 

donatorska pogodba, ki jo sklenejo s šolo. 

Vzorec pogodbe se nahaja na spletni strani šole 

(O šoli- Šolski sklad) 

     

 

šola v naravi - terme Čatež za vse učence  

 

     Hvala vam, da ste pripomogli k ustvarjalnosti 

in boljšemu počutju naših otrok v naši šoli! 

 

 

Transakcijski račun Šolskega sklada je: 

01249-6030655974 

Sklic 8099999 

 

Dodatne informacije: 

telefon:  05  731 89 20 

e-mail:  os.komen@guest.arnes.si 

 

 

 

 

Šolski Sklad je na pobudo Sveta staršev 

ustanovil 

 Svet zavoda OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen 

 

 

Zloženko je izdala  

OŠ Antona Šibelja–Stjenka Komen 

Komen 61 A 

6223 Komen 

 

Foto: šolski arhiv 

 

 

 

 

 

dr. Cveto Gradišar:  O medsebojnih odnosih 

 

 

 

Š o l s k i   s k l a d  
 

Osnovne šole  

Antona Šibelja-Stjenka 

Komen 

 

 

 

 

»Ustvarjalnost naših otrok je 

naše skupno veselje!«



 


