Šolski sklad OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
01.10.2014

Marina Koren Dvoršak
sklicujem
24. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE,
ki bo v petek, 03.10.2014, ob 15.00 uri, v zbornici vrtca pri OŠ Rače.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti
2. Potrditev predloga dnevnega reda 24. sestanka UO Šolskega sklada
3. Imenovanje predsednika in namestnika UO Šolskega sklada
4. Določitev zapisnikarja
5. Pregled zapisnikov in potrditev sklepov 22. in 23. sestanka UO Šolskega sklada, ter
korespondenčne seje UO Šolskega sklada z dne 19.09.2014
5. Seznanitev z imenovanjem nadomestnih članov v UO Šolskega sklada
6. Organizacija obeh kostanjevih piknikov v organizaciji OŠ Rače in Šolskega sklada OŠ
Rače
7. Posredovanje donatorskih vlog
8. Posodobitev spletnih strani Šolskega sklada OŠ Rače
9. Predlogi in pobude
Lep pozdrav,
Marina Koren Dvoršak, l.r.

Priloge:
- zapisniki 22. in 23. sestanka UO Šolskega sklada, ter korespondenčne seje UO
Šolskega sklada z dne 19.09.2014
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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:

_24___/2014

3. oktober 2014

ZAPISNIK
24. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Rače (UO ŠS), ki je bil v petek,
3.10.2014, ob 17.00,
z naslednjim dnevnim redom:
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti
2. Potrditev predloga dnevnega reda 24. sestanka UO Šolskega sklada
3. Imenovanje predsednika in namestnika UO Šolskega sklada
4. Določitev zapisnikarja
5. Pregled zapisnikov in potrditev sklepov 22. in 23. sestanka UO Šolskega sklada, ter
korespondenčne seje UO Šolskega sklada z dne 19.09.2014
6. Seznanitev z imenovanjem nadomestnih članov v UO Šolskega sklada
7. Organizacija obeh kostanjevih piknikov v organizaciji OŠ Rače in Šolskega sklada OŠ
Rače
8. Posredovanje donatorskih vlog
9. Posodobitev spletnih strani Šolskega sklada OŠ Rače
10. Predlogi in pobude
K1 Pregled prisotnosti
Prisotni: Petra Ornik (vrtec), Romana Zupančič (šola), Marina Koren Dvoršak (starš), Barbara
Jurički (starš), Barbara Bradač (starš).
Opravičeno odsotni: Aleš Požgan (šola), Maja Semenič (starš).
K2 Potrditev predloga dnevnega reda 24. sestanka UO Šolskega sklada
Pregledali in potrdili smo predlog dnevnega reda 24. sestanka UO Šolskega sklada.
K3 3. Imenovanje predsednika in namestnika UO Šolskega sklada
Za predsednico UO Šolskega sklada je bila predlagana Marina Koren Dvoršak, za
namestnico Barbara Bradač.
Glasovanje: ZA 4, PROTI 0 (predlagani o svojem imenu nista glasovali)
SKLEP 1:
Za predsednico UO Šolskega sklada se imenuje Marina Koren Dvoršak, za namestnico
Barbara Bradač.
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K5 5. Pregled zapisnikov in potrditev sklepov 22. in 23. sestanka UO Šolskega sklada,
ter korespondenčne seje UO Šolskega sklada z dne 19.09.2014
Za zapisnikarja 24. rednega sestanka se javi ga. Bradač.
Odbor je pregledal zapisnika in potrdili sklepe 22. in 23. sestanka UO Šolskega sklada.
Pregled zapisnika in potrditev sklepov 22. in 23. sestanka UO Šolskega sklada
Marina Koren Dvoršak pove, da naj Nina Brezner, podravnateljica za vrtec, še doda kakšen
naslov knjig na seznam, saj nekatere knjige niso bile nabavljene, ker jih več ni mogoče
nabaviti. Gospa Ornik bo poziv prenesla Nini Brezner.
Ob tem Romana Zupanič omeni, da bi ob kulturnem prazniku organizirali sejem, kjer bi
prodajali knjige, slikanice, ki so doma, a so jih otroci prerasli in jih več ne uporabljajo. Idejo
bo Romana Zupančič prenesla v šolo.
Sklepi 2. korespondenčne seje
- UO se je 22.9.2014 seznanil z odstopom članice gospe Janje Pučko
- UO je potrdil predlog dela šolskega sklada za šolsko leto 2014/2015
Dne 28.08.2014 je bila sklicana korespondenčna seja s predlaganim sklepom o nakupu
zobnih ščetk za vrtec pri OŠ Rače. Vrtec je vlogo tekom seje umaknil, seja ni bila realizirana.
K6 6. Seznanitev z imenovanjem nadomestnih članov v UO Šolskega sklada
UO Šolskega sklada se je seznanil z imenovanjem nadomestnih članov v Upravni odbor
Šolskega sklada.
K7 7. Organizacija obeh kostanjevih piknikov v organizaciji OŠ Rače in Šolskega
sklada OŠ Rače
Kostanjev piknik v vrtcu
Petra Ornik pojasni, da so v vrtcu izdelali vabila staršem, da se zbirajo domači pridelki in
izdelki za jesensko tržnico. Hišnik bo pripeljal visoke mize iz šole. Kostanji se bodo pekli na
pokritem delu pred kuhinjo. Pridelke in izdelke bodo v vrtcu še lepo okrasili. Prav tako bodo
pripravili škrniclje iz papirja za kostanje, ki jih bo pekel hišnik. Skrinjice za denar pa so že
izdelane. V kuhinji bodo poskrbeli za čaj in jabolka. Dva kartona jabolk je donirala kmetija
Vrecl, prav tako so bile donacije iz Ekološkega združenja. Tudi v kuhinji bo kuhar Dejan
apeliral na dobavitelje. Za pridelke in izdelke na domači tržnici se bodo pobirali prostovoljni
prispevki. Prodajali bomo člani UO, pomagal bo tudi g. Tomaž Seliškar, bivši član odbora.
Kostanjev piknik v šoli
Romana Zupančič pojasni, da bosta hišnika začela peči kostanje ob 14. uri v dveh velikih
posodah. Ker pa bo to velika šolska prireditev ob zaključku projekta Srečanje z dediščino, bo
verjetno to premalo, zato prosimo starše, če imajo velike posode za peko kostanja, da jih
prinesejo. Prav tako bodo v šoli izdelali škrniclje. Šola bo poskrbela tudi za sok, saj ga bodo
izdelovali sami na delavnici. Šola bo poskrbela tudi za čaj, saj so preko delavnic v navezavi z
eno od ekoloških kmetij. Prosimo, da starši prinesejo kostanje in naj bodo narezani. Lahko jih
zbiramo v šoli, v kleti na hladnem. Obveščali bomo preko e-asistenta v imenu UO Šolskega
sklada, prav tako pa bo objava učencem in staršem s strani razrednikov na govorilnih urah.
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Ravnateljica Marija Zavernik se bo v ponedeljek dogovorila na občini za stojnico za šolski
sklad. Potrebujemo še kak napis, kar bodo izdelali učenci v šoli. Stojnica bo okrašena tudi s
fotografijami dogodkov, ki jih je v preteklosti že organiziral Šolski sklad.
Gospa Petra Ornik pove, da je vse dogovorjeno, da bodo dres NK Maribor podpisali vsi
nogometaši. Gospa Romana Zupančič izrazi dvom, da licitacija dresa nogometašev sodi na
tak šolski dogodek. Na koncu se oblikuje mnenje, da tudi nogometaši letos pišejo športno
zgodovino in da dediščina, ni samo to, kar se je ustvarjalo v preteklosti. Dres bo obešen na
stojnici. Gospa Barbara Jurički bo plakate k pozivajo k dražbi nalepila na vhode trgovin,
gostiln...Plakat bo pripravila Marina Koren Dvoršak.
Projekt bo potekal od 15. do 17. ure, ko se bo začel uradni program, kar bo trajalo
maksimalno eno uro. Vmes bo v imenu sklada nekaj besed povedala tudi Marina Koren
Dvoršak.
Romana bo tudi poskrbela da bo dogodek v petek objavljen na spletni strani vrtca, vsi
dogodki pa bodo objavljeni na spletni strani šole in oglasnih deskah.
K8 8. Posredovanje donatorskih vlog
Marina Koren Dvoršak pojasni, da je Šolski sklad prejel dve novi donatorski pogodbi in sicer
eno podjetje v višini 100 evrov in preko drugega podjetja v višini 400 evrov. Pravijo, da smo
jih prepričali na predstavitvah v vrtcu. Pripraviti moramo tudi nove donatorske vloge in jih
objaviti na spletnih straneh. Poslati jih je treba tudi podjetjem v občini.
Romana Zupančič bo poskrbela za nove obrazce Šolskega sklada za starše in za power
point prezentacijo staršem, kot je bilo dogovorjeno na prvi seji sveta staršev.
K 9. 9. Posodobitev spletnih strani Šolskega sklada OŠ Rače
Na podstraneh šolskega sklada so stari podatki. Dodati je potrebno fotografije. Prav tako pa
nove donatorske pogodbe. Gospa Romana Zupančič pove, da bo za to poskrbela ona z
računalničarjem.
K 10 10. Predlogi in pobude
Ni bilo.
Sejo zaključili ob 17. uri.

Zapisala: Barbara Bradač
Predsednica UO Šolskega sklada
Marina Koren Dvoršak
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