
Načrt dela Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Janka Kersnika Brdo v šol. l. 2020/21 

Člani odbora: 

 predstavniki staršev: Matic Ravnikar, Damjan Javernik, Petra Levec 

 predstavniki šole: Ana Valič, Tadeja Češka Klančar, Katarina Bergant 

 predstavnica vrtca: Nataša Zalaznik 

Načrt pridobivanja sredstev - ŠOLA: 

 trikrat letno (november, februar, april) ob soglasju staršev preko položnic obračunamo 3 € 

oziroma znesek po njihovi izbiri; 

 v času govorilnih ur se zbira star papir (od ponedeljka do petka na različnih lokacijah), november 

(PŠ Krašnja), marec (PŠ Blagovica), april (Brdo za valeto);  

 donacije (1 € ali več za pikapolonico) na šolskih prireditvah in dogodkih; 

 donacije na novembrski šolski prireditvi (25. 11.) ali drugih dogodkih; 

 prodaja voščilnic, novoletnih okraskov na hodniku šole do novoletnih počitnic; 

 sponzorska sredstva. 

Načrt pridobivanja sredstev - VRTEC: 

 zbiranje starega papirja (oktober, maj), 

 prodaja voščilnic,  

 donacije na prireditvi. 

Načrt porabe sredstev - ŠOLA: 

˗ finančna pomoč nadarjenim učencem za udeležbo na tekmovanjih, delavnicah, taborih … 

˗ sofinanciranje dejavnosti za nadarjene in tiste, ki aktivno sodelujejo v mednarodnih projektih; 

˗ darilni bon Mladinske knjige za učence, ki so ali bodo v enem šolskem letu prejeli tri zlata 

priznanja na državnem nivoju oziroma za izjemne dosežke; 

˗ subvencije po pravilniku Komisije za subvencije taborov, šole v naravi, plavalni tečaj; 

˗ sofinanciranje projektov, ki promovirajo našo šolo, lokalno skupnost; 

˗ nakup pripomočkov in materiala na pobudo aktivov, staršev ali upravnega odbora šolskega 

sklada za kvalitetnejši pouk; 

˗ nakup učbenikov in drugih gradiv; 

˗ nakup pripomočkov za izvajanje pouka na prostem; 

˗ sofinanciranje prenove zunanjih športnih površin; 

˗ nakup opreme za učilnice na prostem. 

 

 

 



Načrt porabe sredstev - VRTEC: 

- sofinanciranje prevoza na zaključno prireditev projekta Pravljični palček za otroke vrtca v višini 1 € 

na otroka, 

˗ subvencije po pravilniku Komisije za subvencije taborov, šole v naravi, 

˗ nakup pripomočkov in materiala na pobudo strokovnih delavcev vrtca, staršev ali upravnega odbora 

sklada, 

˗ nakup zunanjih igral za vrtec Krašnja. 

Obveščanje staršev: 

 spletna stran šole in vrtca (pravilnik, zapisniki in poročila, načrt dela odbora, akcije), 

 posodobitev zavihka šolskega sklada na spletni strani šole,  

 objave o delu šolskega sklada na spletni strani šole in v drugih občilih, 

 obveščanje preko sistema Lo.polis. 

Upravni odbor šolskega sklada bo v letošnjem letu prošnje obravnaval praviloma korespondenčno. Po 

potrebi bo zasedal v fizični obliki. 

 

 

 


