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Upravni odbor šolskega sklada OŠ Rače 
OSNOVNA ŠOLA RAČE 

 

Grajski trg 1, 2327  RAČE 
 

Davčna številka: 97890898 

 Matična številka: 5085292 
 

Številka:     ____/2013 26. februar 2013 

 
 

 
Z A P I S N I K 

 
10. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (v nadaljevanju: UO), ki je bil v 
torek, 26. 2. 2013, ob 17.00 v učilnici angleščine, v prvem nadstropju OŠ Rače. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 9. sestanka UO 
2. Poročilo o udeležbi  na božično-novoletni prireditvi in razdelitev sredstev 
3. Pregled poročila o finančnem poslovanju Šolskega sklada OŠ Rače (v nadaljevanju 

ŠS) za leto 2012 
4. Predlogi za izvedbo vrtčevsko-šolskega piknika v spomladanskem času 
5. Pregled  in dopolnitev prošnje za donatorstvo  
6. Izhodišča za pripravo programa ŠS za šolsko leto 2013/14 
7. Obravnava vlog za pridobitev sredstev ŠS 
8. Razno 

 
K1 
Predsednica je preverila prisotnost članov UO.  
Prisotni: ga. Nina Brezner, g. Tomaž Seliškar, ga. Klavdija Golobič Petek, ga. Barbara Jurički 
Opravičeno odsotni: ga. Natalia Varl, ga. Ivanka Fingušt, ga. Irena Marković 
 
SKLEP 1 
Pregledali in potrdili smo zapisnik 9. sestanka UO. 
 
K2 
Na šolskem sejmu smo na stojnici ŠS zbrali 458 EUR. Vrtec je zbral še dodatnih 190 EUR 
na svoji stojnici. Sredstva, ki jih je ločeno zbral vrtec, bodo prikazana v prihodkih ŠS za vrtec 
v letu 2013. 
 
SKLEP 2 
Sredstva, zbrana na stojnici ŠS, razdelimo med šolo in vrtec, in sicer 308 EUR  
namenimo šoli in 150 EUR vrtcu. 190 EUR, ki jih je zbral vrtec na lastni stojnici, je bilo 
nakazanih na račun šole 24. 2. 2013 in se vodijo v prihodkih šolskega sklada za vrtec 
za leto 2013. 
 
SKLEP 3 
Predlagamo, da se bolšji sejem organizira tudi prihodnje šolsko leto in da na njem 
ponovno sodeluje ŠS. 
 
K3 
Pregled poročila o finančnem poslovanju ŠS za leto 2012. 
 
SKLEP 4 
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Pregledali smo finančno poročilo o poslovanju ŠS  za koledarsko leto 2012, ki ga je 
pripravil g. Peršuh, in ga potrdili. 
 
K4 
O programu za piknik bomo razmislili in se pogovorili z učiteljicami/učitelji. Na temo piknika 
se dobimo na delovni kavi v marcu. Piknik bo predvidoma v prvi polovici maja. 
Ideje za piknik: 

- »Pokaži, kaj znaš« (ozvočenje – Barbara) 
- družabne igre 
- športe igre  
- točke, ki jih pripravijo otroci (pevski nastop, predstava) 
- morda piknik združiti z zaključno prireditvijo za šolo 

 
K5 
Sprva smo načrtovali pošiljanje prošenj za donatorstvo v decembru 2012. Na prošnjo ge. 
Zavernik smo zaradi višjih razredov, ki so se v decembru obračali na podjetja s prošnjami za 
prispevke, pošiljanje prošenj prestavili na kasnejši čas. Vsebino prošnje je potrebno uskladiti, 
saj vsebinsko ni več ustrezna. 
 
SKLEP 5 
Vzorec prošnje za donatorstvo smo pregledali in dopolnili. Prošnjo pošljemo do 
sredine marca. Poznanim naslovnikom bomo prošnje izročili osebno. 
 
K6 
Želimo si, da bi pripravljavci letnega delovnega načrta (LDN) v fazi priprave LDN pred 
koncem šolskega leta uskladili dodatne programe s ŠS. Do naslednjega sestanka pripravimo 
predlog za socialno pomoč v šolskem letu 2013/14, v katero bomo vključili tudi pomoč pri 
nakupu delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za socialno najbolj ogrožene učence. 
 
K7  
Do sestanka UO smo prejeli vlogo za sofinanciranje prevoznih stroškov iz sredstev ŠS.  
 
SKLEP 6 
Prejeli smo prošnjo razrednikov učencev 7. razredov in jo deloma odobrili. Odobritev 
je zapisana na vlogi. 
 
K8 
G. Seliškar je predstavil željo sveta zavoda, da na 1. redni seji sveta zavoda, ki bo 
28. 2. 2013, predstavi delovanje šolskega sklada.  
 
SKLEP 7 
UO je mnenja, da ŠS v javnosti predstavlja in zastopa predsednica, v njeni odsotnosti 
pa podpredsednica. Vsi podatki o delovanju in pravila o delovanju ŠS so na voljo na 
spletni strani OŠ Rače, sestankov UO se lahko udeleži vsak, ki to želi.  
 
SKLEP 8 
UO pooblašča g. Seliškarja, da na seji zavoda pozove svet zavoda, da imenuje 
nadomestno članico/člana za čas odsotnosti ge. Ivanke Fingušt. 
  
Sestanek je bil zaključen ob 19.15. 
 
 
Zapisnik zapisal:        
Tomaž Seliškar       predsednica UO 

Klavdija Golobič Petek 


