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Hrastnik, april 2021 

 



Program dela Šolskega sklada OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik je bil sprejet na 1. 

sestanku Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, in sicer 

dne 21. 4. 2021. 

1. NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA: 

DEJAVNOST SKLADA je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih 

in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov (prihodki od prostovoljnih prispevkov za 

izdelke učencev šole, prihodki od dobrodelnih prireditev). 

NAMEN SKLADA je: 

 Financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega 

programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, lutkovne in gledališke 

predstave, okrogle mize, delavnice, raziskovalna dejavnost na šoli, udeležba na 

tekmovanjih in podobno), da bi le-te bile dostopne čim večjemu številu učencev. 

 Nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka (didaktična sredstva in 

pripomočki, različna igrala, avdio in video oprema, informacijsko-komunikacijska 

tehnologija in podobno). 

 Zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev. 

 Zviševanje standardov pouka. 

 Sofinanciranje potrjenih projektov po LDN šole. 

 Pomoč socialno šibkim učencem. 

 

2. UPRAVLJANJE SKLADA 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje Svet staršev OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. 

Sestavljajo ga predstavniki staršev in predstavniki delavcev zavoda: 

   štirje predstavniki šole, 

   trije predstavniki staršev. 

Člane odbora imenujeta svet zavoda (predstavnike šole) in svet staršev (predstavnike 

staršev). Svet staršev imenuje upravni odbor.  

 

 



3. ZBIRANJE SREDSTEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

V šolskem letu 2020/2021 bomo sredstva zbirali: 

 s prostovoljnimi denarnimi prispevki staršev, 

 s prostovoljnimi materialnimi prispevki, 

 z donacijami podjetij, organizacij, društev …  

Upravni odbor je sprejel SKLEP, da bo Šolski sklad OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 

pridobival za svoje delovanje sredstva tudi s prostovoljnimi prispevki staršev. Za šolsko 

leto 2020/2021 je višina 10 € na družino. Starši bodo prejeli položnico v mesecu maju 2021.  

4. NAČIN PORABE 

Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi vloge in potreb izvajanja kvalitetnega vzgojno-

izobraževalnega procesa. 

 

 

 

 

 

Hrastnik, 21. 4 2021          Predsednica UO ŠS: 

        Helena Derstvenšek 

      

 


