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PLAN ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE MIREN 
za šolsko leto 2016/17 

 
 
Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Miren bo v šolskem letu 2016/17 nadaljeval 
z uresničevanjem namena in dejavnosti, ki so opredeljene v Pravilniku o delovanju šolskega 
sklada Osnovne šole Miren. 
 
Aktivnosti, ki jih bo sklad izvajal so sledeče: 
 

 Informiranje staršev in druge zainteresirane javnosti o namenu in dejavnosti šolskega 

sklada: 

o preko šolske spletne strani, 

o s pomočjo zgibanke, ki je bila staršem predstavljena in posredovana na prvem 

roditeljskem sestanku, 

o preko strokovnih delavcev šole in predstavnikov sveta staršev na roditeljskih 

sestankih, 

o na raznih javnih prireditvah,  

o ipd.  

 

 Zbiranje sredstev 

o Starši lahko prostovoljno prispevajo sredstva v šolski sklad, ta sredstva so 

lahko namenska ali nenamenska. 

o S pridobivanjem sredstev iz donacij posameznih pravnih in fizičnih oseb, 

premoženjskih avtorskih pravic darovalcev ter zapuščin. 

o S prostovoljnimi prispevki na raznih kulturno – družabnih prireditvah. 

o S sodelovanje v akcijah zbiranja odpadnega papirja ter odpadnih tonerjev in 

kartuš. 

o Z ostalimi akcijami zbiranja sredstev. 

 
Upravni odbor šolskega sklada bo sodeloval s posameznimi enotami zavoda pri iskanju 
potreb in prioritet za uresničevanje namena in dejavnosti sklada. 
 
 
 
 
 
 
 



www.os-miren.si               OSNOVNA ŠOLA MIREN 

os-miren@os-miren.si                     Miren 140   5291 Miren     Telefon: (05)330 24 70    Fax: (05)330 24 81 

 

      

 
 
Seznam potreb po posameznih enotah in predvidene dejavnosti za zbiranje sredstev za 
šolski sklad: 
 
Vrtec Miren:  

• Dojenčki 

• Plastične posodice za otroško kuhinjo 

Vrtec Kostanjevica:  
 

• Svetlobna miza  

• Lutke: ročne in prstne 

• Lesena hiška za punčke z dodatki (namizna) 

 
Vrtec Opatje selo:  

 
• Vozički (pleteni) za dojenčke 

 

Vrtec Bilje:  

• Trampolin za telovadbo 

• Velike plošče za ustvarjanje iz Duplo ali Lego kocke 

 
Sredstva za namen sklada, bodo v vseh enotah vrtcev zbirali na decembrskih nastopih otrok 
s prostovoljnimi prispevki za novoletne voščilnice in okraske.  
 
 
Podružnična šola Bilje 
 

o Igralo – plezalo 

o peskovnik 

 

Prostovoljne prispevke za šolski sklad bodo zbirali na dnevu odprtih vrat »Igre nekoč« v 
mesecu maju. 
 
 
Podružnična šola Kostanjevica:  
 
2 bobna 

o Glasbeni instrumenti: 
                -    2 bobna 

- 2 x Orff zvončki 
- 3 x triangel 
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Prostovoljne prispevke za šolski sklad bodo zbirali v novembru na organizirani delavnici 
za starše "evro za šolski sklad".  

 

   

Razredna in predmetna stopnja Miren:  
 

o Lesene mizice in klopce za zunanje površine 

o Trakovi za ritmično gimnastiko s palico 

 
Razredna stopnja Miren: 
 

o Igralo – lesena hišica 

 
Prostovoljne prispevke za šolski sklad bodo zbirali na dnevu odprtih vrat v mesecu maju. 
 
 
Plan šolskega sklada se tekom šolskega leta izjemoma lahko tudi spremeni, če so potrebe 
posameznih enot upravičene. 

 
 
 
 
Del sredstev bo tudi letos namenjen otrokom iz socialno šibkih družin. Vloge za dodelitev 

sredstev iz šolskega sklada za plačilo različnih obveznih dejavnosti posameznih otrok bo 

sprejemala svetovalna služba v vrtcu ali šoli. Svetovalna služba bo podala mnenje o 

upravičenosti vlagatelja do denarnih sredstev Upravnemu odboru Šolskega sklada Osnovne 

šole Miren, ki lahko odobri vlogo glede na razpoložljiva sredstva in v skladu s Pravilnikom o 

dodelitvi sredstev iz šolskega sklada Osnovne šole Miren. Člani Upravnega odbora nimajo 

vpogleda v osebne podatke vlagatelja. Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

bo prejete vloge obravnaval sproti. 

 
 
 
                                                                                                           Lučana Petrovčič, 
                                                                                                           predsednica UOŠS 
 
 
 
 
 


