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Marina Koren Dvoršak
Predsednica UO Šolskega sklada
sklicujem
27. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE,
ki bo v torek, 05.05.2015, ob 18.30 uri, v učilnici angleščine na OŠ Rače (1 nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti,
2. Potrditev predloga dnevnega reda 27. sestanka UO Šolskega sklada,
3. Določitev zapisnikarja,
4. Pregled in potrditev zapisnika 26. sestanka UO Šolskega sklada,
5. Pregled vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada (vrtec OŠ Rače),
6. Organizacija piknika,
7. Predlogi in pobude, tekoča problematika
Lep pozdrav,
Marina Koren Dvoršak, l.r.
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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:

_27___/2015

5. maj 2015

ZAPISNIK
27. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Rače (UO ŠS), ki je bil v torek, 05.05.2015,
ob 18.30, v učilnici angleščine OŠ Rače,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled prisotnosti,
2. Potrditev predloga dnevnega reda 27. sestanka UO Šolskega sklada,
3. Določitev zapisnikarja,
4. Pregled in potrditev zapisnika 26. sestanka UO Šolskega sklada,
5. Pregled vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada (vrtec OŠ Rače),
6. Organizacija piknika,
7. Predlogi in pobude, tekoča problematika

K1 Pregled prisotnosti
Prisotni: Aleš Požgan (šola), Petra Ornik (vrtec), Romana Zupančič (šola), Marina Koren
Dvoršak (starš), Barbara Bradač (starš), Maja Semenič (starš).
K2 Potrditev predloga dnevnega reda 26. sestanka UO Šolskega sklada
Pregledali in potrdili smo predlog dnevnega reda 27. sestanka UO Šolskega sklada.
K3 Določitev zapisnikarja
Za zapisnikarja 27. rednega sestanka se določi Petro Ornik.
K4 Pregled in potrditev zapisnika 25. sestanka UO Šolskega sklada
Odbor je pregledal zapisnik in potrdili sklepe iz 26. sestanka UO Šolskega sklada.
K5 Pregled vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada (vrtec OŠ Rače)
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UO Šolskega sklada je prejel eno vlogo staršev za podelitev finančne pomoči in tri vloge za
koriščenje sredstev iz ŠS, dve s strani vrtca in eno s strani šole.
UO ŠS je vlogo za podelitev finančne pomoči pregledal in zanjo izdal ustrezen sklep.
Ena vloga za koriščenje sredstev iz ŠS, ki jo je na UO ŠS naslovilo vodstvo vrtca, se nanaša na
odobritev sredstev za nakup poganjalcev in zaščitnih čelad za otroke v višini okrog 1000
evrov. UO ŠS je na prejšnjem sestanku sprejel sklep, da naj vodstvo vrtca pridobi še vsaj eno
primerljivo ponudbo za nakup čelad. Tako je ga. Brezner pridobila še dva predračuna, in sicer
od Pikapolonice in Babycentra, ki sta veliko ugodnejša.
SKLEP1:
UO Šolskega sklada se je soglasno odločil za cenejšo ponudbo trgovine Pikapolonica, in sicer
za nakup 30 čelad. Za ostanek do 1000 € pa vodstvo vrtca odloči, katere poganjalce (za I. in II.
starostno skupino) bo nabavil.

Druga vloga za koriščenje sredstev iz ŠS je prav tako iz vrtca. Vlogo sta podali vzgojiteljici ga.
J. Borovnik in ga. M. Predikaka, predstavnici obogatitvene dejavnosti Ciciban planinec. V
okviru te dejavnosti se bo v mesecu juniju izvedel zaključni planinski izlet v Logarsko dolino,
in sicer ogled Pravljične dežele. Vstopnina za otroke znaša 2€ in predstavnici prosita UO ŠS za
plačilo vstopnine.
UO šolskega sklada meni, da se izleta ne bodo udeležili vsi otroci vrtca. Če se izleta ne udeleži
večje število otrok, se s plačilom samo vstopnin ne doseže namena šolskega sklada.

SKLEP 2:
UO ŠS zavrača vlogo za plačilo vstopnin. Denar bomo namenili aktivnostim za vse otroke.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Tretjo vlogo za koriščenje sredstev iz ŠS je na UO ŠS naslovila učiteljica ga. J.Trantura, in sicer
za dodelitev sredstev za izvedbo akcije Veter v laseh. Do tega leta je sredstva za nakup
malice in vode financirala občina, česar pa to leto več ne želi. Po diskusiji smo ugotovili, da bi
k sodelovanju povabili zunanje športne izvajalce, npr. Svizec, Sani Bečirovič…, saj gre v tem
primeru tudi za športno prireditev.
SKLEP 3:
UO ŠS bo poskusil vzpostaviti kontakt s šolskimi zunanjimi izvajalci za sponzorstvo akcije
Veter v laseh. Ga. R. Zupančič pa bo učiteljico prosila, da napiše novo vlogo in ji tudi
posredovala kontakte.
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Ob 20. uri je sejo zapustila Petra Ornik. Zapisnik je nadaljevala ga. M.Semenič.
K 6 Organizacija piknika
Ob dnevu treh generacij bo potekal športni dan šole in vrtca, ob tem dogodku bo potekal
tudi piknik, s katerim bi ŠS zbiral sredstva.
Možnosti so, da bi tam prodajali jedi z žara ali golaž, da bi prosili Športno rekreativno društvo
Svizec, da bi za ta dan doniral napihljiva igrala, da bi spekli pecivo, da bi potekalo tekmovanje
med starši-otroci in vzgojitelji/učitelji …

K 7 Predlogi in pobude, tekoča problematika
Za mesec september je potrebno pripraviti dobro organizacijo za predstavitev sklada po
razredih in skupinah. Aktivnosti se bodo načrtovale v mesecu avgustu. UO bo poskušal
pridobiti tudi mnenje staršev, da bi progam karseda dobro pripravili.
Sejo smo zaključili ob 20.30 uri.

Zapisala: Petra Ornik
Zapisala: Maja Semenič od 6. točke naprej

Predsednica UO Šolskega sklada
Marina Koren Dvoršak
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