
PREGLED SREDSTEV IN OPREME, KI JE BILA FINANCIRANA S SREDSTVI ŠOLSKEGA SKLADA 
OSNOVNE ŠOLE JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 

 
OBDOBJE: 2002- 2017 

 
 

Leta 2012 smo oživeli delo Šolskega sklada naše šole. Njegovo osnovno poslanstvo je 
pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Iz 
tako zbranih sredstev lahko v skladu s Pravili šolskega sklada nabavimo opremo, s katero 
zvišujemo standard pouka in drugih dejavnosti na naši šoli. 

 

V obdobju med leti 2002 in 2017 smo s sredstvi Šolskega sklada postorili dela na naslednjih 
področjih in nabavili naslednjo opremo: 

 

             
Št. 

                                                                      
Dela, oprema 

Ocenjena 
vrednost ob 
nabavi v € 

                    
Leto 

1 Opleski šolskih hodnikov 2.324,00 2005 

2 Opleski sten šolskih hodnikov, stopnišč, 
telovadnice … 

1.030,60 2006 

3 Pohištvena oprema šolske svetovalne 
službe 
(donacija podjetja Masind d.o.o.) 

2.283,96 2006 

4 Peč za žganje gline 1.896,00 2009 
5 Ozvočenje za šolske prireditve 2.166,11 2011 
6 Pohištvena oprema računalniške učilnice 4.080,90 2014 
7 Lcd projektorji za učilnice 3.397,86 2015 
8 Naglavni mikrofoni 496,63 2015 
9 Nabava oblačil za plesne pare (H&M) 529,58 2016 
10 Nabava 3D tiskalnika (3Way d.o.o.) 1.177,90 2017 
11 Nabava preše za grafiko (Trgovina Hobby & 

Art, David Dežman s.p.) 
613,8 2017 

12 Zunanja igrala - miza, klopi, stolčki (Opa 
rešitve d.o.o.) 

5.139,60 2017 

 

Danes predstavljajo glavni vir prihodkov v Šolski sklad sredstva od zbiralnih akcij starega 
papirja. Organizirane so vsaki drugi mesec. Pridružujejo se jim sredstva rabljenih tonerjev in 
kartuš in občasno elektronskih aparatov. 

 

Na šoli že nekaj let zapored v mesecu decembru organiziramo božično novoletni bazar. 
Celoten izkupiček tega dne namenimo Šolskemu skladu. 

 
Občasno prispevajo sredstva v Šolski sklad starši naših učencev. 

 

Vsem, ki kakorkoli prispevate in bogatite Šolski sklad naše šole, se iskreno zahvaljujemo. 
Hvaležni smo vam, saj vaše sodelovanje v obliki prispevkov predstavlja pomemben delež v 
naših prizadevanjih po posodobitvi opreme in dvigu standarda pogojev dela naše šole. 

 

Mag. Sonja Filipič, ravnateljica 


