
 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače 
OSNOVNA ŠOLA RAČE 

 

Grajski trg 1, 2327  RAČE Davčna številka: 97890898 
 Matična številka: 5085292 

 
KAJ JE ŠOLSKI SKLAD?  
135. člen ZOFVI opredeljuje možnost ustanavljanja 
šolskih skladov.  
Šolski skladi so danes ustanovljeni v večini osnovnih 
šol in srednjih  
šol, zaradi vse večje finančne stiske učencev in njihovih 
družin pa  
postajajo vse pomembnejši finančni vir. 

 
 KAKO ŠOLSKI SKLAD 

ZBIRA SREDSTVA?  
Sredstva se zbirajo s prispevki 
staršev, donacijami podjetij in 
dobrodelnimi akcijami 
Upravnega odbora Šolskega 
sklada OŠ Rače. 

 

  
KONTAKTI 
solskiskladosrace@gmail.com 
www.osrace.si 

DO NADZIRA DELOVANJE 
ŠOLSKEGA SKLADA?  
 
Načrt dela in njegovo poročilo, 
ter poročilo o finančnem 
poslovanju sklada vsakoletno 
potrjuje Svet staršev OŠ 
Rače. 

 PREDHODNE USPEŠNE 
AKCIJE  
ŠOLA: 
Lego robotika, kinestetične 
mize, globusi, naravoslovne 
postaje, šivalni stroji, miza in 
klopi za pouk na prostem, 
nakup šolskih pripomočkov, 
žoge, trakovi za RAP…  
 
VRTEC: Glasbila, lutke, 
obogatitev knjižnice, dežne 
palerine, naravovarstveni 
kotiček, mizice in stolčki za 
teraso (vrtec), senčniki in 
bazenčki za poletno kopanje…  

 

KDO SESTAVLJA UPRAVNI 
ODBOR?  
Upravni odbor sestavlja 7 članov, od 
tega 4 predstavniki staršev in 3 
predstavniki zaposlenih na OŠ 
Rače. Mandat članov traja 2 leti. 

 
AKCIJE ŠOLA 2021/2022  
- izdaja šolskega letopisa  
- sofinanciranje zaključnih izletov  
- sofinanciranje tokalne delavnice  
- sofinanciranje plesnih delavnic 
- sofinanciranje obiska centra 
Noordung, 
- nakup specialnih didaktičnih 
pripomočkov;  
- nakupa blaga za šivanje narodnih 
noš - folklora 
- pomoč socialno šibkim 

 KAJ PRIDOBI MOJ 
OTROK, ČE VPLAČUJEM 
V ŠOLSKI SKLAD?  
Do financiranja aktivnosti 
oz. nadstandardne opreme 
je deležen vsak otrok oz. 
učenec, ki obiskuje vrtec 
oz. šolo OŠ Rače, ne 
glede na to, če starši 
vplačujejo v Šolski sklad 
ali ne. Vendar pa je obseg 
programa Šolskega sklada 
najbolj odvisen od vplačil 
staršev. 

 AKCIJE VRTEC 2021/2022 
- gibalne urice s Svizcem 
- lutkovne predstave  
- nakup didaktičnih igrač in 
materiala  
za ustvarjanje  
- izdaja vrtčevskega letopisa  
- pomoč socialno šibkim 

 

IZJAVA ZA PRISPEVEK V ŠOLSKI SKLAD V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
Če ste pripravljeni prispevati prostovoljni prispevek v Šolski sklad OŠ Rače, vas prosimo, da vpišite 

podatke o višini sredstev, ki jih želite prispevati. 
Podpisano izjavo oddajte razredniku oziroma vzgojiteljici oz. posredujte scan na 

solskiskladosrce@gmail.com do 30.09.2022 

V šolskem letu 2022/23 bom v imenu svojega otroka mesečno ali v enkratnem znesku (ustrezno 
označite) prispeval v Šolski sklad OŠ Rače: 

Ime in priimek 
otroka 

Razred / 
skupina 

Mesečno na položnici 
(ustrezno označi) 

V enkratnem 
znesku 
(EUR) 

Podpis 
starša/skrbnika 

  □ 3 EUR □ 5 EUR □ 7 EUR □ 10 EUR   

 


