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Z A P I S N I K 

 
15. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (v nadaljevanju: UO), ki je bil v 
četrtek, 13. 09. 2013, ob 17.00, v učilnici angleščine, v prvem nadstropju OŠ Rače. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled prisotnosti  
2. Pregled dejavnosti za izvedbo vrtčevsko-šolskega piknika 
3. Usklajevanje finančnega programa Šolskega sklada (v nadaljevanju ŠS) in 

priprava poročila ŠS za preteklo šolsko leto. 
 
K1 
Pregled prisotnosti  
 
Predsednica je preverila prisotnost članov UO.  
Prisotni:  g. Tomaž Seliškar, ga. Klavdija Golobič Petek, ga. Barbara Jurički, ga. Natalia Varl, 
ga. Irena Marković 
Ostali prisotni: ga. Marija Zavernik (pomočnica ravnatelja) 
Opravičeno odsotni: ga. Ivanka Fingušt, ga. Nina Brezner 
 
Zaradi časovne stiske bomo zapisnik 14. sestanka prejeli naknadno. 
 
K2 
Pregled dejavnosti za izvedbo vrtčevsko-šolskega piknika 
 
Zaključni dogovori glede načrtovanega piknika in zadnja usklajevanja ter dokončne 
zadolžitve podane. Vse dejavnosti potekajo v skladu z načrti.  Nabava hrane in pijače s strani 
šole urejena, prav tako velja dogovor z športnim društvom SVIZEC in PGD Rače in Podova. 
Pomoč je ponudil tudi g. Ančevski, ki bo poskrbel za pečenje hrenovk ter priskrbel glasbo. 
 
K3 
Usklajevanje finančnega programa ŠS in priprava poročila ŠS za preteklo šolsko leto 
 
Po prejetju podatkov s strani računovodje in na osnovi prejetih vlog, naredimo nekaj 
sprememb v finančnem načrtu. Tako namenimo več denarja - 1200 evrov za kulturno 
dejavnost v šoli, posledično zmanjšamo količino denarja pri projektih na šoli. Ostale 
predpostavke oz. delitev denarja ostajajo bolj ali manj nespremenjene glede na preteklo leto. 
Pri finančnem načrtu vrtca, pa je v letošnjem šolskem letu kar nekaj sprememb, zaradi 
umestitve določenih dejavnosti, ki jih je v preteklem šolskem letu financiral ŠS, v program 
vrtca. Tako preusmerimo več denarja v projekte, ki jih v popoldanskem času izvajajo 
vzgojiteljice vrtca. Kot podporo mladim družinam in vedno večje stiske mladih družin bomo 
letos v celoti financirali nabavi plenic za naše najmlajše otroke. 



V vrtcu smo na 1. roditeljskem sestanku naredili anketo, katere plenice si želijo starši. 
Izkazalo se je da je staršem vseeno za katero vrsto bo šlo. Zato smo pričeli z zbiranjem 
ponudb za plenice in suhe robčke, ki so jih predlagale vzgojiteljice. Ponudbe smo pridobili od 
Mercatorja, DM in Müllerja, za robčke pa od Tosame. Glede na ponudbo so bili najugodnejše 
plenice Lumpi iz Mercatorja, ter suhi robčki iz Tosame. 
 
Preostala delitev denarja v vrtcu ostaja bolj ali manj nespremenjena. Povišali smo sredstva 
za jezikovno kopel - na 900 evrov, zaradi povečanja števila predšolskih otrok in ur, ki jih bo 
učiteljica, ki izvaja jezikovno kopel v vrtcu potrebovala za izvedbo. 
 
Dopolnjen Finančni načrt Šolskega sklada za šolsko leto 2013/14 in dopolnjeno Poročilo o 
poslovanju Šolskega sklad v preteklem šolskem letu pripravi g. Seliškar in ga pošlje vsem 
članom UO, ki ga nato potrdimo na korespondenčni seje, ki bo izvedena v roku 4 dni. 
 
Potrjen finančni načrt pošljemo na OŠ Rače, da se lahko le ta umesti v LDN OŠ Rače. 
 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00. 
 
 
Zapisnik zapisala:        
Klavdija Golobič Petek            predsednica UO ŠS 

                  Klavdija Golobič Petek 
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