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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 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.
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.
Ga. Mojca Šinigoj, ki je bila predstavnica strokovnih delavcev enot vrtcev, je 13.
septembra 2019 podala odstopno izjavo. V skladu s Pravilnikom o delovanju Šolskega
sklada Osnovne šole Miren je Svet zavoda nadomestno predstavnico predlagal na
svoji 21. seji, ki je bila 3. marca 2020 s sklepom 137/18. Svet staršev jo je potrdil preko
2. korespondenčne seje, ki je potekala od 25. do 28. maja 2020.
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 z učitelji in vzgojitelji posameznih enot.
Vse informacije javnega značaja so objavljene na spletni strani šole pod zavihkom
SKLAD.
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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,
- 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 2019/20 starši v šolski sklad niso nakazali denarja.
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ORGANIZIRANE PRIREDITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI
V šolskem letu 2019/20 je bilo organiziranih več prireditev in dejavnosti, na katerih so
se zbirala sredstva za šolski sklad.
Na Podružnični osnovni šoli Bilje so v okviru DOV (novoletna prireditev »Snežinke z
napako«) zbrali 139, 53 eur.
Na Podružnični osnovni šoli Kostanjevica na Krasu so na DOV zbrali 211,54 eur.
Krajevna skupnost Opatje selo je Podružnični osnovni šoli Kostanjevica na Krasu
nakazale 150,00 eur.
V prednovoletnem času sta VVE Miren in VVE Opatje selo organizirali novoletne
aktivnosti. V Mirnu so zbrali 75,00 eur, v Opatjem selu pa 98,00 eur.
V VVE Kostanjevica so na srečanju s starši ob koncu šolskega leta zbrali 155,00 eur.
Podjetje Kolektor d.o.o. je na račun šolskega sklada nakazalo 1000,00 eur.
Na računu šolskega sklada se nahajajo tudi sredstva za nakup klavirja. Na dobrodelni
prireditvi »Črno-bele tipke za šolo« je bilo s prostovoljnimi prispevki zbranih 1772,43
eur. Občina Miren – Kostanjevica je nakazala dodatnih 300,00 eur.
Ravnateljica, mag. Nikolaje Munih, prof. def., je na UOŠS naslovila prošnjo, da bi iz
sredstev šolskega sklada delno krili stroške za udeležbo nadarjenih in radovednih
učencev Osnovne šole Miren na programu, ki naj bi se izvajal v CŠOD v Vojskem.
Eden od namenov sklada je tudi financiranje dejavnosti, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, kar pomeni,
da smo določen znesek odobrili. Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) se dejavnost ni izvedla.
Iz sredstev šolskega sklada so bila nabavljena tudi darilca za devetošolce. Letos je
UOŠS to odobril, saj učenci niso imeli možnosti porabiti denarja od zbiranja papirja, ki
ga po navadi prispevamo za zaključno ekskurzijo.
ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA, RABLJENIH KARTUŠ IN TONERJEV
Osnovna šola Miren dvakrat letno izvede akcijo zbiranja starega papirja. Glede na
količino zbranega papirja šola dobi denarna sredstva. V letošnjem šolskem letu je bila
akcija zbiranja starega papirja zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) izvedena drugače, zato nam podjetja niso nakazala denarja.
Podjetje Bitea d.o.o. nam je za zbiranje odpadnih kartuše nakazalo 9,65 eur.
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3. PRIHODKI

PRIHODEK
1
2
3
4
4
5.

ŠOLA

Organizirane prireditve
Donatorji (Krajevne skupnosti)
Donatorji (podjetje Kolektor)
Prireditev (sredstva za klavir)
Občina M-K za klavir
Bitea (odpadne kartuše)
SKUPAJ PRIHODKI

351,07
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,07

SKUPNA
SREDSTVA

VRTEC
328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328,00

SKUPAJ

0,00
679,07
0,00
150,00
1.000,00 1.000,00
1.772,43 1.772,43
300,00
300,00
9,65
9,65
3.072,43 3.911,15

Tabela 7: Prihodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

4. ODHODKI

ODHODEK
1
2

Nakup učil
Pomoč učencem
SKUPAJ ODHODKI

ŠOLA
660,83
141,69
802,52

VRTEC

ŠOLA +
VRTEC

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SKUPAJ
660,83
141,69
802,52

Tabela 8: Odhodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

Začetno stanje šolskega sklada na dan 1. 9. 2019 ________________10.796,52 eur
Prihodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2019 do 31.8. 2020 ______ 3.911,15 eur
Skupaj vsi prihodki ______________________________________ 14.707,67 eur
Odhodki šolskega sklada v obdobju od 1. 9. 2019 do 31.8. 2020_____
802,52 eur
Poslovni izid šolskega sklada na dan 31. 8. 2020 _____________ 13.905,15 eur

