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PLAN ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE MIREN 
za šolsko leto 2021/22 

 
 
Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Miren bo v šolskem letu 2021/22 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 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. 
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Seznam potreb po posameznih enotah in predvidene dejavnosti za zbiranje sredstev za 
šolski sklad: 
 
VVE Miren:  
 

• Didaktične igrače in pripomočki (aktivna mizica za vodo in mivko, aktivne kartice, 
Družina medvedov, Zgodnje aktivnosti, družabna igra Kmetija, Sadje v zaboju, 
zelenjava, komplet barvnih žogic) 

Sredstva za namen sklada bodo zbirali v mesecu decembru z izdelavo novoletnih voščilnic 

in okraskov za novoletno jelko. 

 

VVE Kostanjevica na Krasu:  
 

• Koš za igrišče 
• Mali inštrumenti 

Prostovoljna sredstva za namen sklada bodo zbirali v mesecu decembru z izdelavo 

voščilnic, okraskov in svečk ter s peko medenjakov. 

 

VVE Opatje selo:  
 

• Zgoščenke z otroško glasbo in pravljicami 
• Didaktične igrače za razvijanje grafomotorike 

 

Prostovoljne prispevke za namen sklada bodo zbirali na srečanju s starši v mesecu 

decembru ob ponudbi otroških izdelkov. 

 

VVE Bilje:  

V tem šolskem letu ne bodo koristili sredstev iz šolskega sklada za nabavo. 

V letošnjem šolskem letu ne bodo namensko zbirali sredstev za šolski sklad.  

 

Podružnična osnovna šola Bilje: 

• Set z magneti  
• Menzure (prostornina) za delo po skupinah 
• Stekleni okvirji za slike   

 

Podružnična osnovna šola Kostanjevica na Krasu:  
 

• Podlaga za igrišče  
• Peskovnik   
• Didaktične igrače    
• Miza in stoli (masivni les) za na igrišče  
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Osnovna šola Miren:  
 

• Trakovi za ritmično gimnastiko s palico 
• Igralo 

 

Predmetna stopnja Miren: 
 
Del sredstev, ki so jih pridobili z zbiranjem starega papirja v okviru tehniškega dneva, se 
nameni za zaključno ekskurzijo za devetošolce.  
 
Razredna stopnja Miren: 
 

• Velika tehtnica z vedri, s plastičnimi in kovinskimi utežmi 
• Kvalitetna kovinska tehtnica 
• Komplet uteži (13 kovinskih uteži v leseni škatli, bel napis) 
• Set matematičnih domin (poštevanka) 2X 
• Magnetni deli celote (demonstracijski krog) 

 
 

Zaradi prisotnost koronavirusa in sprejetih ukrepov posamezne enote v planu niso 

predvidile akcij zbiranja sredstev.  

 

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    l. r. 

 

  

 

 
  

 


