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OSNOVNE INFORMACIJE 
Šolski  sklad Osnovne šole Miren je bil ustanovljen na podlagi 135. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 39. in 41. člena Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Sklepa o 
ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Miren z dne 1. 10. 2008. Vanj so vključene vse 
vzgojno-izobraževalne enote Osnovne šole Miren. 
 
NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA 
Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, 
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje 
standarda pouka, pomoč otrokom iz socialno šibkih družin in podobno. Sklad pridobiva 
sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Omejitev velja le za 
sredstva s strani političnih strank.  
  
ORGANIZACIJA IN DELOVANJE  

Šolski sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor, v katerem so trije člani predstavniki 
zavoda in štirje člani predstavniki staršev. Člani odbora so imenovani za tri leta. 
Predstavnice zavoda so Matejka Bavčar, Valentina Kavčič in Lučana Petrovčič. Predstavniki 
staršev so Erika Ferfolja Vidič, Tanja Devetak, Martina Srnjak in Srečko Trogar. 
Enakomerna zastopanost je zagotovljena s tem, da so imenovani člani predstavniki različnih 
enot zavoda. Delo članov upravnega odbora je prostovoljno in brezplačno. 

Upravni odbor Šolskega sklada deluje v skladu s pravilniki in zakoni. Podporo mu nudijo 
strokovne službe zavoda in ravnateljica zavoda, ki je tudi odgovorna za zakonitost delovanja 
sklada. Od 1. julija 2018 je to mag. Nikolaja Munih, prof. defektologije. 

Prejeta sredstva šolskega sklada so vodena na podračunu Osnovne šole Miren, ločeno za 
vsako posamezno enoto posebej oziroma za posamezen namen. Sredstva sklada vodi 
računovodstvo Osnovne šole Miren. 
Pridobljena sredstva se lahko porabijo le za namen, ki ga določi donator. Nenamenska 
sredstva se porabijo v skladu z letnim planom, ki ga pripravi Upravni odbor Šolskega sklada 
v sodelovanju s strokovnimi delavci posameznih enot. 

Vse informacije javnega značaja so objavljene na spletni strani šole pod zavihkom SKLAD.  
 

Lučana Petrovčič, predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, je 
Svet staršev in Svet zavoda v septembru 2021 seznanila, da 2. februarja 2022 članom 
UOŠS poteče triletni mandat. V skladu z 18. členom Pravilnika o delovanju šolskega sklada 
je bila kot predsednica dolžna, da najkasneje 90 dni pred potekom mandata odbora opozori 
Svet staršev in Svet zavoda, da predlagata nove predstavnike. Nov odbor mora biti potrjen 
najkasneje 15 dni pred potekom mandata odbora (to je do 18. januarja 2022).  

      

 
 



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 

 

              

 

     1. DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV 

 
Šolski sklad si je za šolsko leto zastavil in tudi izvedel naslednje aktivnosti: 

 Informiranje staršev in druge zainteresirane javnosti o namenu in dejavnosti šolskega 

sklada: 

- preko šolske spletne strani, 

- preko strokovnih delavcev šole in predstavnikov sveta staršev na roditeljskih 

sestankih, 

- na raznih javnih prireditvah,  

- na sejah Sveta staršev in Sveta zavoda, 

- s pomočjo zgibanke, 

- ipd.  

 Zbiranje sredstev: 

- s pridobivanjem sredstev iz donacij posameznih pravnih in fizičnih oseb,  

- z organiziranimi prireditvami in drugimi dejavnostmi po posameznih enotah, 

- z akcijo zbiranja starega papirja,  

- z akcijo zbiranja odpadnih kartuš in tonerjev.  

 Zahvala donatorjem 

 Nabava sredstev po planu 

 Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin 

Dne, 5. februarja 2014, je bil sprejet Pravilnik o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada 

Osnovne šole Miren. Starši, ki so se znašli v finančni stiski, so imeli in imajo možnost 

zaprositi za denarno pomoč za plačilo obveznih dejavnosti za svojega otroka, ki jih 

organizira šola ali vrtec. Zahtevek za uveljavitev pravice do dodelitve sredstev iz šolskega 

sklada vložijo starši oz. skrbniki otroka (vlagatelji) na posebnem obrazcu, ki je dostopen na 

spletni strani šole pod zavihkom SKLAD ali pri šolski svetovalni delavki (Vloga za dodelitev 

sredstev iz šolskega sklada).  

 

 

     2. FINANČNO POSLOVANJE 

 
Prihodki šolskega sklada so sestavljeni iz naslova prihodkov od prispevkov staršev, 
donatorjev, organizacij prireditev, akcij zbiranja starega papirja, rabljenih kartuš in tonerjev 
ter drugih dejavnosti.  
 
PRISPEVKI STARŠEV 
 
V šolskem letu 2020/21 so starši v šolski sklad prispevali 50,00 eur.   
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ORGANIZIRANE PRIREDITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
V šolskem letu 2020/21 je bilo organiziranih več prireditev in dejavnosti, na katerih so se 
zbirala sredstva za šolski sklad.  
 
Športna unija je Podružnični osnovni šoli Bilje in Podružnični osnovni šoli Kostanjevica 
nakazala skupno 360,00 eur. Podružnična osnovna šola Bilje je sredstva namenila za obisk 
adrenalinskega parka.  
 
VVE Bilje je z izdelanimi izdelki zbrala 100,00 eur, VVE Kostanjevica na Krasu pa 103,50. 
 
 
ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA, RABLJENIH KARTUŠ IN TONERJEV 
 
Zaradi prisotnosti koronavirusa in sprejetih ukrepov akcije niso bile izvedene. 

     3. PRIHODKI 

 

PRIHODEK ŠOLA VRTEC
SKUPNA 

SREDSTVA
SKUPAJ

1 Športna unija 360,00 0,00 0,00 360,00

2 Starši 50,00 0,00 0,00 50,00

3 Izdelava izdelkov 0,00 203,50 0,00 203,50

4 Ravnateljica za socialno šibke 0,00 0,00 50,00 50,00

SKUPAJ PRIHODKI 410,00 203,50 50,00 663,50   
 
Tabela 1: Prihodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 
 

     4. ODHODKI 

ODHODEK ŠOLA VRTEC
ŠOLA + 

VRTEC
SKUPAJ

1 Nakup učil 348,02 514,90 0,00 862,92

2 Pomoč učencem 12,17 0,00 0,00 12,17

3 Obisk adrenalinskega parka 180,00 0,00 0,00 180,00

SKUPAJ ODHODKI 540,19 514,90 0,00 1.055,09   
 
Tabela 2: Odhodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 
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Začetno stanje šolskega sklada na dan 1. 9. 2020 ________________ 13.905,15 eur 
Prihodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2020 do 31.8. 2021 ______    663,50 eur 
Skupaj vsi prihodki ______________________________________   14.568,65 eur 
Odhodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2020 do 31.8. 2021_____    1.055,09 eur 
Poslovni izid šolskega sklada na dan  31. 8. 2021 _____________   13.513,56 eur 

 
 
 
 

 


