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ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
Spoštovani starši, 
naloge šolskega sklada so: 

- pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, donacij, prostovoljnih prispevkov na prireditvah (novoletni sejem, 
Aljažkov dan) in drugih virov, 

- financiranje pedagoških dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz 
javnih sredstev, 

- financiranje nakupa nadstandardne opreme za šolo in zagotavljanje sredstev za zviševanje standarda pouka, 
- pomoč učencem, ki izhajajo iz družin z materialno stisko, pri zagotavljanju udeležbe v okviru razširjenega dela 

programa osnovne šole, ki je plačljiva (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi, kulturne prireditve, šolske 
potrebščine ipd.) 

- za nadstandardne programe šole in raziskovalno dejavnost (za nadarjene učence). 
Sredstva šolskega sklada so strogo namenska in se lahko uporabijo izključno za realizacijo sprejetega programa dela, o 
katerem na razne pobude odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada (člani so zaposleni na šoli in starši). Ob koncu 
leta članom sveta staršev šolski sklad predstavi tudi poročilo. 
 
Ker je finančna stiska v današnjem času velika, smo veseli vseh prispevkov, s katerimi lahko pomagamo staršem pri 
poravnavanju obveznosti iz razširjenega programa šole (ekskurzije, tabori, šole v naravi, kulturne prireditve, šolske 
potrebščine…) in dvigovanju standarda  pouka tudi s pomočjo materialnih sredstev. 
 
»Velika sreča je srečati pogled tistega, ki si mu pred kratkim storil kaj dobrega.« 

(La Bruyer) 
         mag, Lucija Rakovec, ravnateljica 
 

 

IZJAVA O PLAČILU PROSTOVOLJNEGA PRISPEVKA V ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
 
Podpisani ___________________________________________________________, plačnik stroškov oskrbnine otrok: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------- 
priimek in ime otroka         razred in oddelek 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------- 
priimek in ime otroka         razred in oddelek 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------- 
priimek in ime otroka         razred in oddelek 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------- 
priimek in ime otroka         razred in oddelek 
 
 
Bom pri mesečnih položnicah v šolski sklad OŠ Jakoba Aljaža Kranj prispeval: 
 
0€  1€  2€  3€  4€   5€  ________€_ 
                             (obkrožite izbrani znesek)              (znesek po izbiri) 
 
Prispevek bom poravnal enkrat mesečno* na položnici za prehrano pri prvem izmed naštetih otrok od obračunskega 
meseca septembra 2021 do junija 2022 (10 prispevkov letno).  
* V primeru, da šolo obiskuje več otrok iz vaše družine, izpolnjeno izjavo odda samo eden.  
* V primeru, da ne želite več nakazovati sredstev v šolski sklad, o tem obvestite računovodstvo vsaj mesec dni pred izdajo 
položnic.  
 
Kranj, dne ___________________       ----------------------------------------- 
          (podpis staršev/skrbnikov) 

http://www.os-jakobaaljaza.si/

