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Šolski sklad OŠ Rače 

OSNOVNA ŠOLA RAČE 
 

Grajski trg 1, 2327  RAČE Davčna številka: 97890898 

 Matična številka: 5085292 

 21.08.2015 

 

 
Marina Koren Dvoršak 
Predsednica UO Šolskega sklada 

 
sklicujem  
 

 
29. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE, 

 
 
ki bo v sredo, 26.08.2015, ob 18.00 uri, v učilnici angleščine na OŠ Rače (1. nadstropje).  
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Pregled prisotnosti, 
2. Potrditev predloga dnevnega reda 29. sestanka UO Šolskega sklada, 
3. Določitev zapisnikarja, 
4. Pregled in potrditev zapisnika 27 in 28. sestanka UO Šolskega sklada, 
5. Organizacija piknika, 
6. Pregled vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada, 
7. Aktivnosti za pripravo letnega načrta dela, promocija sklada 
8. 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:     _29___/2015 26. avgust 2015 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

29. sestanka upravnega odbora šolskega sklada OŠ Rače (UO ŠS), ki je bil v sredo, 26. avgusta 2015, 

ob 18.00, v učilnici angleščine na OŠ Rače (1. nadstropje) 

 

z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Pregled prisotnosti. 

2. Potrditev predloga dnevnega reda 29. sestanka UO šolskega sklada. 

3. Določitev zapisnikarja. 

4. Pregled in potrditev zapisnika 27 in 28. sestanka UO šolskega sklada. 

5. Organizacija piknika. 

6. Pregled vlog naslovljenih na UO šolskega sklada. 

7. Aktivnosti za pripravo letnega načrta dela, promocija sklada. 

8. Predlogi in pobude, tekoča problematika. 

 

 

 

 

K1 Pregled prisotnosti  

Prisotni: Marina Koren Dvoršak (starš), Barbara Jurički (starš), Maja Semenič (starš), Petra Ornik 

(vrtec), Romana Zupančič (šola) in Aleš Požgan (šola). 

Sestanku se je v uvodu pridružil tudi novoizvoljeni ravnatelj OŠ Rače, gospod Rolando Lašič. Prisotnim 

članom UO ŠS je izrekel priznanje za dosedanje delo ter obljubil, da si tudi v prihodnje želi dobrega 

sodelovanja med UO ŠS in vodstvom šole. 

 

K2 Potrditev predloga dnevnega reda 29. sestanka UO ŠS 

Pregledali in potrdili smo predlog dnevnega reda 29. sestanka UO ŠS ter k 4. točki dnevnega reda 

dodali pregled zapisnika izredne seje UO ŠS, ki je bila 11. maja 2015 v prostorih vrtca. 

 

K3 Določitev zapisnikarja 

Za zapisnikarja 29. rednega sestanka se javi Aleš Požgan. 
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K4 Pregled in potrditev zapisnika 27 in 28. sestanka UO ŠS ter izredne seje UO ŠS 

Gospa Marina Koren Dvoršak je v zvezi z izrednim sestankom UO ŠS predstavila predlog gospe 

Barbare Bradač, da se iz zapisnika omenjenega sestanka umakne priimek gospe Kostanjevec. Člani 

UO se dogovorijo, da bodo v prihodnje osebni podatki, v zapisnikih sestankov ŠS, ki bodo objavljeni 

na spletu, zakriti. Za to bo pred objavo poskrbela gospa Marina Koren Dvoršak. 

SKLEP 1: 

Osebni podatki v zapisnikih, ki bodo objavljeni na spletu, se zakrijejo. Za zakritje le-teh pred objavo 

poskrbi gospa Marina Koren Dvoršak. 

 

SKLEP 2: 

Člani UO ŠS potrdijo zapisnika 27. in 28. rednega sestanka UO ŠS ter izredne seje ŠS. 

 

K5 Organizacija piknika 

Člani UO ŠS se dogovorijo o podrobnostih v zvezi z organizacijo piknika. Razdelijo si obveznosti, ki jih 

bo v zvezi z organizacijo prevzel vsak izmed njih. Posamezne zadolžitve bodo v nadaljevanju samo 

naštete in ne bodo zapisane kot sklepi. 

Organizacija piknika in zadolžitve: 

⋅ piknik bo 5. septembra 2015 med 10. in 13. uro na igrišču za šolo, 

⋅ za obiskovalce se pripravi pasulj in hrenovke za otroke, 

⋅ starše se prosi, da prispevajo domače pecivo, 

⋅ PGD Rače se prosi za pomoč pri organizaciji varnosti ter za izposojo miz in klopi, 

⋅ za prevoz in postavitev miz in klopi se zadolži 4 starše, 

⋅ vrtec izdela škatle, v katerih se bodo zbirali prostovoljni prispevki, 

⋅ na pikniku se bodo predstavila društva, ki izvajajo aktivnosti v šoli (Svizec, karate, golf ipd.), 

⋅ za organizacijo in najem napihljivih igral se javi gospa Barbara Jurički, 

⋅ za organizacijo poslikave obraza se javi gospa Maja Semenič, 

⋅ otrokom se bodo v šoli razdelila vabila na dogodek, pravtako bodo po šoli obešeni plakati, 

⋅ za otroke in starše bodo pripravljene različne aktivnosti, 

⋅ dogajanje bo povezovala gospa Marina Koren Dvoršak, 

⋅ ozvočenje bosta priskrbela hišnika OŠ Rače, 

⋅ gospa Romana Zupančič bo preverila, kako je s prijavo dogodka na policiji. 

 

K 6 Pregled vlog naslovljenih na UO šolskega sklada 

UO ŠS je obravnaval vlogo gospoda Pašića, ki zaradi izgube zaposlitve prosi za pomoč pri financiranju 

šole v naravi v višini  72,76 EUR. Omenjeni znesek predstavlja smo del stroška šole v naravi. Preostali 

del je družini uspelo prihraniti pred izgubo zaposlitve. 

V nadaljevanju so člani UO nekaj besed namenili tudi opremi igralnice vrtčevske skupine Kometi, ki je 

zaradi prostorske stiske to šolsko leto nastanjena v prostorih šole. Gospa Romana Zupančič pojasni, 

da se omenjena igralnica še opremlja in da še niso prejeli vsega pohištva. Člani UO so razmišljali tudi 

o možnosti, da bi del sredstev za opremo in igrala prispeval ŠS. 
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SKLEP 3: 

Vlogi gospoda Pašića se ugodi v skladu s pravilnikom o dodeljevanju pomoči (izredne druži. razmere). 

 

SKLEP 4: 

Šola bo dodatna sredstva za opremo igralnice skupine Kometi skušala pridobiti od občine. V kolikor 

sredstev ne bo, se bomo o doniranju sredstev s strani ŠS pogovorili na naslednji seji UO ŠS. 

 

K 6 Aktivnosti za pripravo letnega načrta dela, promocija sklada 

Do prve seje sveta staršev je potrebno pripraviti načrt dela šolskega sklada. Učitelje je potrebno 

pozvati, da čim prej oddajo vloge na šolski sklad.  

Na roditeljskih sestankih za šolo in vrtec (7. in 8. septembra) se predstavi PP prezentacija o delu ŠS v 

preteklem šol. letu. Do roditeljskih sestankov se pripravi tudi vloge za starše. 

 

 

 

 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 19. uri. 

 

 

Zapisal:  Aleš Požgan 

 

 

 

 

Predsednica UO Šolskega sklada 

                                                                                                    Marina Koren Dvoršak 

 

 

 

 

 

 

 

 


