
ŠOLSKI SKLAD OŠ RAČE
Dejavnost:

 pomoč socialno šibkim 

otrokom;

 sofinanciranje 

nadstandardnih vsebin;

 sofinanciranje dodatnih 

aktivnosti;

 nakup nadstandardnih 

pripomočkov in materialov.

Izvedene aktivnosti v šol. letu 2017/2018

 VRTEC:

 ŠOLA



Finančna sredstva 2017

ŠOLA:

Prispevki staršev: 6.997 EUR

Donacije: 3.375 EUR

Dodatne akcije UO sklada: 923 EUR

Skupaj sredstva: 11.296

Poraba: 8.596,10

VRTEC:

Prispevki staršev: 3.387 EUR

Donacije: 0 EUR

Dodatne akcije UO sklada: 500,32 EUR

Skupaj sredstva: 3.887,32

Poraba: 3.762,86

Prosimo, da nas ponovno podprete z vplačili  tudi v šolskem letu 

2018/2019!



Božično obdarovanje vrtca

• 7 velikih lesenih železnic;

• 18 litrov tempera barv;

• 30 velikih kompletov vodenih barv;

• 9 velikih kompletov barvic Ajda;

• 9 dojenčkov, 9 vozičkov, 70 avtomobilčkov, 30 vstavljank, 7 

veterinarskih setov, 7 orodij v škatli, 7 gradbenih vozil,…

• izdelki za ustvarjanje: gibljive oči, žice, risalni bloki, glina,…



Obdarovanje jutranjega varstva 

in 1. triade

• družabne igre: človek ne jezi se, štiri 
vrsto, spomin, karte,…

• miselne igre: mali raziskovalec, 
BrainBox, Alias,…

• sestavljanke Frozen, Cars,…

• globusi;



Obdarovanje 4. in 5. razreda

Lupe oziroma povečevalna stekla, globusi sveta z lučko, 

naravoslovni kompleti: vetrna energija, solarna energija, link 

kocke,…



Ekskurzija za 6.- 9. razrede



Nakup Lego Mindstorms©



Zbiranje sredstev
 Prodaja kart za 

Dobrodelni božično -

novoletni koncert in 

prodaja voščilnic 
(organizator Katoliško kulturno 
izobraževalno društvo Sv. 
Jožefa delavca Rače)

 Otroško pustno rajanje z Romano 

Krajnčan (organizator Šolski sklad)



Udeležba na 11. Lisjakovem kotlu



Smehčeva olimpijada Srečelov OŠ



Člani Šolskega sklada tudi v šol. letu 2018/2019 želimo razvajati naše otroke in poskrbeti za pestrost in

raznolikost izobraževanja z nakupom nadstandardnih učnih pripomočkov ter jim omogočiti dodatne

strokovne izlete.

V kolikor imate kakršenkoli predlog se lahko obrnete neposredno na člane ŠS, nas kontaktirate preko

email naslova: solskiskladosrace@gmail.com, facebook strani Šolski sklad OŠ Rače ali se obrnete na

vzgojitelje oziroma na učitelje.

Veseli bomo kakršnegakoli vašega predloga, mnenja, pohvale ali kritike.

Zahvalili bi se vsem staršem, učencem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim, ki ste s svojimi prispevki

(finančnimi in materialnimi) doprinesli k uspešnem delu sklada.

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače

"Vsak posameznik lahko naredi zelo malo, veliko lahko 
naredimo samo takrat, kadar se postavimo skupaj in kadar 

hočemo narediti nekaj velikega."


