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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 
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 sedem članski 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. 
Predstavnice staršev pa so Erika Ferfolja Vidič, Katja Lužnik Štanta, Jana Šturm in 
Jerneja Tomsič. 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 ravnatelj/-ica zavoda, ki je tudi odgovoren/-na za 
zakonitost delovanja sklada. V šolskem letu 2017/18 sta bilo to v. d. ravnatelja, g. 
Bogomir Nemec in g. Maks Rutar, od 1. julija 2018 pa ravnateljica osnovne šole Miren, 
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 z učitelji in vzgojitelji 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 seznanila, da 2. februarja 2019 
članom UOŠS poteče triletni mandat. V skladu z 18. členom Pravilnika o delovanju 
šolskega sklada je 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 2019).  
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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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

             

 

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 
 
Starši so v šolskem letu 2017/18 prispevali 10,00 eur v šolski sklad za vrtec. 
 
ORGANIZIRANE PRIREDITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
V šolskem letu 2017/18 je bilo organiziranih več prireditev in dejavnosti, na katerih so 
se zbirala sredstva za šolski sklad.  
 
Razredna stopnja v Mirnu in obe podružnični šoli so organizirale DOV in novoletno 
druženje. Zbrali so 682,97 eur.  
V prednovoletnem času sta enoti vrtca Kostanjevica in Opatje selo organizirali 
novoletne aktivnosti. Zbranih je bilo 301,60 eur.  
ND Adria in podjetje VAMA TRADE d.o.o. sta nam nakazala vsak po 200,00 eur. 
Zbrana sredstva z organizacijo prireditev znašajo 1.384,50 eur. 
 
ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA, RABLJENIH KARTUŠ IN TONERJEV 
 
Osnovna šola Miren dvakrat do trikrat letno izvede akcijo zbiranja starega papirja. 
Glede na količino zbranega papirja šola dobi denarna sredstva.  
 
V jesenskem času je podjetje Dinos nakazalo šoli 49,50 eur za zbran papir.  
Spomladi je šola v okviru projekta »Eko šola« ponovno izvedla akcijo zbiranja starega 
papirja. Komunala je za zbran papir nakazala 40,00 eur. 
V okviru tehniškega dneva so učenci predmetne stopnje zbirali star papir. Podjetje 
Dinos je nakazalo 477,14 eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

             

 

3. PRIHODKI 

 

PRIHODEK ŠOLA VRTEC
SKUPNA 

SREDSTVA
SKUPAJ

1 Prispevek staršev 0,00 10,00 0,00 10,00

2 Akcija zbiranja starega papirja 477,14 40,00 49,50 566,64

3 Organizirane prireditve 682,97 301,60 0,00 984,57

4 Donatorji 400,00 0,00 0,00 400,00

SKUPAJ PRIHODKI 1.560,11 351,60 49,50 1.961,21  
Tabela 7: Prihodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 
 

4. ODHODKI 

ODHODEK ŠOLA VRTEC
ŠOLA + 

VRTEC
SKUPAJ

1 Nakup učil 675,93 127,36 0,00 803,29

2 Pomoč učencem 91,05 0,00 0,00 91,05

SKUPAJ ODHODKI 766,98 127,36 0,00 894,34  

Tabela 8: Odhodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 
 
 
 
 
Začetno stanje šolskega sklada na dan 1. 9. 2017 _________________ 8.934,49 eur 
Prihodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2017 do 31.8. 2018 ______ 1.961,21 eur 
Skupaj vsi prihodki ______________________________________   10.895,70 eur 
Odhodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2017 do 31.8. 2018_____       894,34 eur 
Poslovni izid šolskega sklada na dan  31. 8. 2018 ______________ 10.001,36 eur 

 
 
 
 
 


