
UPRAVNI ODBOR 

Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo 4 predstavniki 
staršev in 3 predstavniki šole. 

Naloge upravnega odbora so: 

 

- deluje v skladu s pravilnikom sklada,  

- sprejema letni program dela, 

- upravlja s sredstvi šolskega sklada, 

- odgovarja za razporeditev zbranih sredstev, s katerimi raz-
polaga šolski sklad, 

- ugotavlja upravičenost vlagateljev/prosilcev do nepovratnih 
sredstev sklada, 

- oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje 
oziroma sponzorstvo, donacije posameznikom, institucijam, 
podjetjem ter drugim, 

- skrbi za promocijo sklada, 

- pripravi poročilo o realizaciji letnega programa dela. 

  

 

 

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Vloge in predloge za pridobitev sredstev iz sklada lahko vložijo: 

- starši učencev šole, 

- ravnateljica, 

- šolska svetovalna služba, 

- učitelji, 

- šolski aktivi in 

- svet staršev. 

 

Že pripravljen obrazec Vloga oz. predlog  za dodelitev sredstev 
iz šolskega sklada je dostopen na šolski spletni strani,  

na QR kodi, pri šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole. 

 

ŽELITE PRISPEVATI? 

Na šoli bi želeli, da sklad zares zaživi. Starši se za prispevek 

odločite prostovoljno. Prispevek staršev je lahko občasen 

ali periodičen. Za periodičen prispevek starši izpolnijo pri-

stopno izjavo, v kateri navedejo, kolikšen znesek želijo 

prispevati (5,00 € ali več) in jo v kuverti vrnejo v blagajno, 

pristopno izjavo pa lahko pošljejo po elektronski pošti v 

računovodstvo. V primeru občasnega prispevka starši na-

kažejo sredstva neposredno na transakcijski račun Šolske-

ga sklada Mavrična zakladnica brez izpolnjevanja pristopne 

izjave. 

Hvala za vaš prispevek, s tem ste osrečili otroška srca. 

 

Ime sklada je: »Šolski sklad Mavrična zakladnica« 

Sedež sklada je:  Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica  

Številka računa zavoda: SI56 0131 3600 0000 353,  

odprt pri UJP Slovenska Bistrica  

Namen nakazila:  »Za Šolski sklad Mavrična zakladnica« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristopna izjava 

 

 

 

 

ŠOLSKI SKLAD MAVRIČNA  

ZAKLADNICA 2. OSNOVNE ŠOLE  

SLOVENSKA BISTRICA 

 

 

 

 

 

Ta svet je lep, 

če nekomu nekaj daš. 

Ta svet je lep, 

če nekoga rad imaš, 

če stisneš roko komu, 

ki ga kaj boli. 

Ta svet je lep, 

če si človek do ljudi. 

(T. Pavček) 

Vloga—predlog 



Spoštovani starši! 

Na naši šoli smo z združitvijo dveh skladov ustanovili nov šolski 

sklad, ki se imenuje Šolski sklad Mavrična zakladnica 2. osnovne 

šole Slovenska Bistrica.  

 

NAMEN SKLADA:  

Namenjen je našim učencem in naši šoli za:  

 

- financiranje dejavnosti, ki niso del izobraževalnega program 

oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,  

- nakup nadstandardne opreme,  

- zviševanje standarda pouka, 

- nakup knjig za šolsko knjižnico, 

- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne 

dejavnosti učencev, 

- udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na de-

javnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega progra-

ma. 

Z zbiranjem sredstev v šolskem skladu lahko poskrbimo za dvig 

kakovosti pouka in drugih šolskih dejavnosti, organizacijo več 

zanimivih delavnic, dnevov dejavnosti in drugih aktivnosti s čim 

nižjimi stroški, večjo vključenost učencev, ki prihajajo iz materi-

alno manj spodbudnih okolij, v različne dejavnosti šole. 

 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV: 

Sklad pridobiva sredstva iz: 

- prispevkov staršev,  

- donacij, 

- zapuščin, 

- iz drugih virov (pridobivanje sredstev iz prispevkov dobrodel-

nega bazarja, pridobivanje sredstev od prodaje zbranega stare-

ga papirja, pridobivanje sredstev od prodaj odpadlih kartuš in 

tonerjev), 

- iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih ter 

pravnih oseb 

- ipd.  

NAMENITEV DELA DOHODNINE 

Sklad si lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij 

posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za 

posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %, pri čemer se 

lahko sredstva s tega naslova uporabijo zgolj za učence iz 

socialno manj vzpodbudnih okolij. 

 

 

ČEMU VSE SMO ŽE NAMENILI SREDSTVA? 

 

Sredstva iz šolskega sklada in prejšnje Mavrične zakladni-

ce smo namenili za: 

 

- plačilo prevozov in vstopnic za učence, 

- nakup kinestetičnih miz, 

- nakup knjig za knjižnico, 

- plačilo predstav za učence, 

- predavanje za učence, 

- znižanje plačila ali subvencije plačila šole v naravi, 

- znižanje ali subvencije plačila zaključnih ekskurzij,  

- literarne nastope za bralno značko, 

- nakup majic z logotipom šole, 

- interesne dejavnosti – lutke,  

- talne igre, 

- nakup smučarskih čevljev, smuči, čelad, 

- predpasnike za učence, 

- nakup kamere in mikrofonov, 

- kolesa, rolerje in ščitnike,  

- pleksi stekla in profile za likovne razstave, 

- material za zunanjo učilnico, 

- vreče za sedenje, 

- reflektorje, 

- klopce za sedenje, 

- računalnike, 

- blazine za sedenje, 

        - grafične tablice za delo na daljavo, 

        - nakup LEGO kompletov EV3 Mindstorms za tekmovanje 

         Iz robotike ... 


