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NAČRT DELA ŠOLSKEGA SKLADA ZA  
ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 
 
Pri pripravi programa Šolskega Sklada za tekoče šolsko leto smo se opirali na predloge in 
potrebe delavcev šole in vrtca, ki izhajajo iz Letnega delovnega načrta (LDN) šole in vrtca in 
na razporeditev sredstev v preteklem šolskem letu ter na osnovni namen šolskega sklada in 
sicer na pomoč socialno šibkim učencem in otrokom vrtca, glede na trenutni socialni in 
ekonomski položaj v regiji.  
 
UO Šolskega sklada se je dne 21.09.2015 sestal na delovnem sestanku in pregledal vse 
vloge, ki so jih na sklad naslovili predstavniki šole in vrtca OŠ Rače. Vodstvo OŠ Rače je 
pripravilo povzetek trenutno oddanih izjav staršev o sofinanciranju staršev, na osnovi katerih 
predvidevamo obseg prihodkov v šolski sklad v šolskem letu 2015/2016 in računovodsko 
stanje na dan 29.09.2015. 
 
Na podlagi zgoraj navedenega, se je pripravil sledeč program: 
 
 

1) NAČRT DELA ZA VRTEC PRI OŠ RAČE 
 

A) SOFINANCIRANJE 
 
Dejavnost Obseg sofinanciranja 

(EUR) 
Jezikovna kopel (predšolske skupine) 400,00 
Projekti  770,00 

- Pomahajmo v svet/Say hello to the world 300,00 
- Veliki nemarni škornji 120,00 
- Popoldanske aktivnosti (za material: šivalne urice, lutkovne 

predstave, zelene urice) 
350,00 

Sofinanciranje vrtčevskega letopisa 500,00 
Sofinanciranje nadstandardih dejavnosti 1.600,00 
Pomoč socialno šibkim 700,00 
SKUPAJ sofinanciranje 3.970,00 
 
RAČUNOVODSKO STANJE NA DAN 29.09.15 5.691,28 
PREDVIDENI PRIHODKI (izjave staršev) na dan 29.09.15 3.607,00 
SKUPAJ prihodki: 9.298,82 
  
Nerazporejena sredstva: 5.328,82 
 
 
UO Šolskega sklada bo iz nerazporejenih sredstev dodatno (so)financiral obogatitvene dejavnosti 
glede na potrebe vrtca, predlog staršev otrok in UO sklada.  
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Za sofinanciranje vrtčevskega letopisa je potrebno predhodno s strani šole pridobiti dve ponudbi 
glede stroškov (oblikovanja, tiska itd), morebitno tretjo ponudbo pa pridobi UO Šolskega sklada. V 
letopisu je obvezno potrebno navesti, da je izdajo letopisa financiral Šolski sklad OŠ Rače. 
 

2)  NAČRT DELA ZA OŠ RAČE 
 

- SOFINANCIRANJE 
 

Dejavnost Obseg sofinanciranja 
(EUR) 

Projekt svetloba (1.– 3. razred, oktober 2015) 287,00 
1. kulturni dan OŠ Rače (baletna predstava, 4. – 9. razred) 1.600,00 
Astronomski dan z delavnicami (celodnevni dogodek za otroke šole 
in njihove starše) 

570,00 

Sofinanciranje šolskega letopisa 800,00 
Pomoč socialno šibkim 1.500,00 
Sofinanciranje aktivnosti po razredih (100 EUR/razred) 1.700,00 
SKUPAJ sofinanciranje 6.457,00  
 
RAČUNOVODSKO STANJE NA DAN 29.09.15 4.430,28 
PREDVIDENI PRIHODKI (izjave staršev) na dan 29.09.15 6.560,00 
SKUPAJ prihodki: 10.990,28 
  
Nerazporejena sredstva: 4.533,28 

 
UO Šolskega sklada bo iz nerazporejenih sredstev sofinanciral dejavnosti glede na potrebe šole, 
predlog staršev otrok in UO sklada.  
 
Za sofinanciranje šolskega letopisa je potrebno predhodno pridobiti dve ponudbi glede stroškov 
(oblikovanja, tiska itd.), morebitno tretjo ponudbo pa pridobi UO Šolskega sklada. V letopisu je 
obvezno potrebno navesti, da je izdajo letopisa financiral Šolski sklad OŠ Rače. 
 
 

2.) AKCIJE ZBIRANJA SREDSTEV ZA ŠOLSKI SKLAD 
 
Dogodek Predviden termin Opomba 
Dobrodelni šolsko – vrtčevski piknik OŠ Rače 11.09.2015 Izkupiček se razdeli 

med šolo in vrtec 

Izdaja koledarja s sponzorji okt – nov – dec 2015 

Izkupiček se razdeli 
med šolo in vrtec, 
razen če donator 
zahteva drugače 

Kulturni dogodek (stand-up komedija) feb-marec 2016 Izkupiček se razdeli 
med šolo in vrtec 

Srečelov ob zaključku leta (vrtec, šola) z 
zbiranjem prispevkov za pecivo (šola) junij 2016 

Sredstva se namenijo 
vrtcu in šoli (po 
zbranih sredstvih) 

 
Iz pregleda prispelih vlog o sofinanciranju staršev v Šolski sklad je vidno veliko odstopanje v številu 
oddanih vlog med posameznimi razredi in skupinami v vrtcu. Predstavniki šole in vrtca pričakujejo 
do konca meseca prejem še dodatnih izjav, ki bodo povečali prihodke v šolski sklad. 
 
Predstavnike staršev v Svetu staršev OŠ Rače pozivamo, da v svojih razredih oz. skupinah 
nagovorijo starše in jih pozovejo, da se še dodatno pridružijo doniranju sredstev Šolskemu 
skladu. 
 
Člani UO Šolskega sklada bomo ob začetku novega šolskega leta 2015/2016 izvedli 
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predstavitev sklada (PP prezentacija) na 1. skupnem roditeljskem sestanku na OŠ Rače. 
 
 
UO Šolskega sklada bo iskal možnosti pridobivanja sredstev in drugih donacij (npr. materialna 
sredstva) preko celotnega koledarskega leta. Za stroške pošiljanja pošte in kopiranja se načrtuje 
financiranje iz šolskega sklada v višini 200,00 EUR.  
 
 

3.) DRUGE AKTIVNOSTI 
 
A) PROMOCIJA SKLADA 
 
UO Šolskega sklada bo poskušal svoje aktivnost čim bolje približati staršem otrok in donatorjem. 
Pomembno je, da starši otrok pridobijo čim več informacij o delovanju sklada in kakšne koristi ima 
vplačevanje sredstev v sklad. UO Šolskega sklada bo izvedel fotografiranje aktivnosti (kjer bo to 
mogoče) in rezultate uspešno zaključenih akcij objavil na spletni strani šole in vrtca (podstran 
šolski sklad) oglasnih deskah namenjenih delovanja Sveta staršev in sklada (vrtec, šola, skupina 
Kometi) in preko FB profila Šolski sklad OŠ Rače.  
V sodelovanju z vodstvom šole bomo še dalje aktivno pristopili k predstavitvam sklada v sklopu 
drugih organiziranih dogodkov.  
 
Sodelovanje z lokalno skupnostjo: 
UO Šolskega sklada bo v šolskem letu 2015/2016 sodeloval tudi pri izvedbi kulturnega dogodka 
(komedija Dramske skupine KUD Rače), ki bo izkupiček od prodaje vstopnic namenila Šolskemu 
skladu OŠ Rače. 
 

4.) POROČILO O DELU 
 
UO Šolskega sklada bo poročilo o delu s finančnim poročilom za koledarsko leto 2015 podal na 
prvi redni seji Sveta staršev OŠ Rače, ki bo sklicana po 01.01.2016 oz. najkasneje do konca 
meseca februarja 2016 (v skladu s Pravilnikom o delovanju Šolskega sklada OŠ Rače). 
 
 
V imenu UO Šolskega sklada, 
 
 
 

Marina Koren Dvoršak,  
predsednica Upravnega odbora Šolskega 
sklada OŠ Rače 
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