Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292

Številka:

20. september 2013

____/2013

ZAPISNIK
14. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (v nadaljevanju: UO), ki je bil v
četrtek, 05. 09. 2013, ob 17.00 v učilnici angleščine, v prvem nadstropju OŠ Rače.
Dnevni red:

1. Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 13. sestanka UO
2. Pregled dejavnosti za izvedbo vrtčevsko-šolskega piknika
3. Priprava finančnega načrta Šolskega sklada (v nadaljevanju ŠS) za šolsko leto
2013/2014
4. Pregled finančnega poslovanje ŠS za preteklo šolsko leto 2012/13
5. Obravnava vlog za pridobitev sredstev ŠS
6. Razno
K1
Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 13. sestanka UO
Predsednica je preverila prisotnost članov UO.
Prisotni: g. Tomaž Seliškar, ga. Klavdija Golobič Petek, ga. Nina Brezner, ga. Irena
Marković
Ostali prisotni: g. Jožef Jurič (ravnatelj), ga. Marija Zavernik (pomočnica ravnatelja)
Opravičeno odsotni: ga. Ivanka Fingušt, ga. Natalia Varl, ga. Barbara Jurički
SKLEP 1
Pregledali in potrdili smo zapisnik 13. sestanka UO.
K2
Pregled dejavnosti za izvedbo vrtčevsko-šolskega piknika
Preverili smo načrte za izvedbo vrtčevsko- šolskega piknika, ki smo ga morali odpovedati v
mesecu maju, zaradi slabega vremena. Tako je nov datum potrjen iz strani šole, za
21.09.2013. Dogovorimo se tudi za spremembo lokacije, ker je športna jama v Brezuli
zasedena. Tako smo se odločili, da priredimo piknik na šolskem in vrtčevskem igrišču. Prav
tako spremenimo jedilnik na pikniku. V šolski kuhinji bodo pripravil bograč in hrenovke. Za
lažje usklajevanje in nabavo hrane, bomo naročili hrano preko šolskih dobaviteljev, stroške
za hrano za piknik nam bo posredovala OŠ Rače. V okviru piknika bomo organizirali
družabne in športne igre. Ravnatelj bo organiziral tekmovanje v vlečenju vrvi, g. Seliškar bo
organiziral družinski turnir v mini nogometu. Prijave za obe tekmovanji bomo zbirali med
piknikom.
Udeležbo na pikniku so potrdili Športno društvo Svizec, PGD Rače in PGD Podova.

Vabilo za piknik pripravi g. Seliškar, v šoli in vrtcu bodo učitelji in vzgojiteljice poskrbeli za
razdelitev vabil vsem otrokom.
SKLEP 2
Potrdili smo nov datum piknika, ki bo 21.09.2013, ter novo lokacijo-igrišče pri OŠ Rače
in igrišče vrtca pri OŠ Rače.
K3

Priprava finančnega načrta Šolskega sklada (v nadaljevanju ŠS) za šolsko leto
2013/2014
Pregledali smo lanski finančni načrt in se pogovarjali o mogočih spremembah, ki bi jih uvedli
v tem šolskem leto 2013/2014, glede na porabo in potrebo po finančnih sredstvih iz ŠS,
glede preteklo šolsko leto. Vendar dokončnega načrta nismo mogli narediti, ker še nismo
dobili vseh finančnih podatkov računovodje. Zato to točko dnevnega reda prestavimo na
naslednji sestanek, ko bomo imeli na voljo vse podatke.
K4

Pregled finančnega poslovanje ŠS za preteklo šolsko leto 2012/13
Dokončnega poročila o poslovanju v lanskem šolskem letu nismo mogli pripraviti, ker nismo
dobili nekaterih računov od računovodje, zato poročilo pripravimo na naslednjem sestanku
oz. najkasneje do prve seje sveta staršev.
K5
Preden lahko pričnemo reševati vloge za pridobitev sredstev ŠS za tekoče šolsko leto
moramo pripraviti in sprejeti finančni načrt in z njim seznaniti Svet staršev, zato to točko
prenesemo na naslednjo sejo UO ŠS. Pregledali smo vse prejete vloge. Ugotavljamo, da
nobena vloga ni urgentna. Prejete vloge nam bodo v pomoč pri oblikovanju programa.

Sestanek je bil zaključen ob 19.00.
Zapisnik zapisala:
Klavdija Golobič Petek

predsednica UO ŠS
Klavdija Golobič Petek

