
OSNOVNA ŠOLA DESKLE  

ŠOLSKI SKLAD OŠ DESKLE IN VRTCA DESKLE  

 

LETNI PROGRAM ŠOLSKEGA SKLADA OŠ DESKLE IN VRTCA DESKLE  

V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

 

je oblikovan na podlagi predlogov staršev, kolektiva vrtca in šole ter šolske 

skupnosti učencev.     

1. Upravljanje sklada:  

Predsednica Blanka Bitežnik – predstavnica staršev  

zapisnikar Alenka Pegan Colja - predstavnica kolektiva OŠ Deskle 

člani: Aneja Peršič – predstavnica kolektiva OŠ Deskle 

Sabina Gabrijelčič -  predstavnica kolektiva Vrtca Deskle 

Andreja Melink - predstavnica staršev Vrtca Deskle 

Nataša Ivančič – predstavnica staršev OŠ Deskle in  

Laura Čargo Marinič - predstavnica staršev OŠ Deskle 

Transakcijski račun šolskega sklada številka: 01244-6030655152 

Sklic za šolo: 1111 

Sklic za vrtec: 2222 

2. Načini zbiranja denarja za šolski sklad v šolskem letu 2021/22: 

● donacije raznih podjetij in fizičnih oseb, 

● akcija na šoli »Nameni 1 evro namesto petarde v šolski sklad!« v 

decembru, 

● prostovoljni prispevki staršev, 

● podjetjem, ki veliko poslujejo s šolo in vrtcem, bomo poslali prošnje za 

donacije, 

● koncert na prostem v vrtcu Deskle, 

● ob zaključku projekta v vrtcu z naslovom Turizem in vrtec bi izdali 

zloženko, 

● akcija zbiranja odpadnega papirja 

 

 

 

 



3. V Vrtcu Deskle se bo iz sredstev šolskega sklada v tekočem šolskem letu 

sofinanciralo: 

● plavalni tečaj za otroke iz skupine Čebele, 

● letovanje na Medvedjem Brdu za otroke iz najstarejše skupine Čebele, 

prevoz otrok iz skupin Čebele in Metulji v Novo Gorico - obisk knjižnice 

● pomoči otrokom v izrednih razmerah (bolezen v družini, socialna stiska 

družine…) 

● drugo (glede na potrebe v šolskem letu in razpoložljiva sredstva). 

 

4. V OŠ Deskle se bo iz sredstev šolskega sklada v tekočem šolskem letu 

sofinanciralo: 

● dejavnosti za nadarjene otroke in otroke z izjemnimi dosežki, 

● ekskurzijo v Idrijo za učence 5. razreda,  

● delno kritje stroškov prevoza in vstopnine za obisk Gregorčičeve 

domačije v Vrsnem pri Kobaridu in slapa Kozjaka za učence 3. in 4. 

razreda, 

● ekskurzijo v Zakojco za učence 1. in 2. razreda, 

● ekskurzijo v Škofjo Loko  učence 6. in 7. razreda, 

● ekskurzijo v Ljubljano za učence 8. in 9. razreda,  

● pomoči otrokom v izrednih razmerah (bolezen v družini, socialna stiska 

družine…), 

● drugo (glede na potrebe v šolskem letu in razpoložljiva sredstva). 

 

 

 

Predsednica UO šolskega sklada:  

Blanka Bitežnik  


