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Program dela je bil sprejet na 2. srečanju UO Šolskega sklada OŠ Miška Kranjca Velika Polana, dne 

21. 3. 2016. 

1. Namen sklada 

Namen sklada je:  

 Pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev občanov, 

občanov, zapuščin, zbiralnih akcij učencev, iz prihodkov od prodaje 

izdelkov učencev in drugih virov; 

 Pomagati socialno šibkejšim učencem in financiranje dejavnosti in potreb 

posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se 

ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, delavnice, plavalni tečaji, 

šole v naravi…), nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda 

pouka in podobno. 

 

2. Upravljanje sklada 

Sklad upravlja Upravni odbor, ki ga imenuje Svet staršev OŠ Miška Kranjca 

Velika Polana.  

Sestavljajo ga predstavniki staršev in predstavniki delavcev zavoda: 

 trije predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev, 

 štirje predstavniki zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda. 

Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Kandidiranje predstavnikov delavcev 

zavoda se opravi na Svetu zavoda najmanj 15 dni pred imenovanjem. 

Predstavnike sveta staršev pa izvolijo starši na svojem sestanku.  

Na prvi seji Upravnega odbora sklada člani odbora izmed sebe izvolijo 

predsednika in namestnika. Predsednik je praviloma izvoljen izmed staršev. 

 

3. Promocija sklada 

Ena izmed nalog Upravnega odbora sklada je promoviranje sklada. Šolski sklad 

se bo promoviral na spletni strani šole, na roditeljskih sestankih, Svetu staršev in 

na različnih prireditvah. 

 

4. Program dela šolskega sklada za šolsko leto 2015/2016 

V programu dela šolskega sklada je opredeljeno pridobivanje finančnih in 

materialnih sredstev ter načrtovanje dejavnosti porabe sredstev.  

 



Program dela je bil sprejet na 2. srečanju UO Šolskega sklada OŠ Miška Kranjca Velika Polana, dne 

21. 3. 2016. 

4.1. Načrtovane dejavnosti zbiranja sredstev 

 

V šolskem letu 2015/2016 bomo sredstva zbirali: 

 Z obvestilom staršem in objavo na spletni strani šole o delovanju šolskega 

sklada, njegovi organizaciji, programom ter dodanim transakcijskim 

računom, na katerega se nakazujejo prostovoljni prispevki; 

 z raznimi zbiralnimi akcijami (star papir, kartuše, tonerji,…); 

 z donacijami občine in lokalnih skupnosti na območju šolanja naših 

učencev; 

 z donacijami poslovnih partnerjev zavoda; 

 z donacijami podjetij in organizacij v naši ožji in širši okolici. 

 

4.2. Načrtovane dejavnosti porabe sredstev 

Iz sredstev šolskega sklada bomo pomagali financirati: 

 šole v naravi,  

 plavalne tečaje,  

 zaključne ekskurzije,  

 prevoze,  

 vstopnine,  

 kotizacije,  

 tekmovalnine,  

 nagrade učencem,  

 tabore,  

 delavnice, 

 nakup specialnih in didaktičnih pripomočkov,  

 nakup opreme za potrebe kvalitetnega poučevanja in učenja, 

 oglede gledaliških predstav. 

 

5. Način porabe sredstev 

Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi vloge in potreb izvajanja kvalitetnega 

vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 


