
Stran 1 od 5 
 

 

Šolski sklad OŠ Rače 
OSNOVNA ŠOLA RAČE 

 

Grajski trg 1, 2327  RAČE Davčna številka: 97890898 

 Matična številka: 5085292 

 19.09.2015 

 

 
Marina Koren Dvoršak 
Predsednica UO Šolskega sklada 

 
sklicujem  
 

 
30. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE, 

 
 
ki bo v ponedeljek, 21.09.2015, ob 16.00 uri v zbornici vrtca pri OŠ Rače. 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Pregled prisotnosti 
2. Določitev zapisnikarja 
3. Priprava letnega načrta dela za šolsko leto 2015/2016 
4. Predlogi in pobude, tekoča problematika 
 
 
Lep pozdrav 
  
Marina Koren Dvoršak, l.r. 
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Z A P I S N I K 
 
30. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Rače (UO ŠS), ki je bil v ponedeljek, 
21.09.2015, ob 18.30 v zbornici vrtca pri OŠ Rače 
 
z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Pregled prisotnosti 
2. Določitev zapisnikarja 
3. Priprava letnega načrta dela za šolsko leto 2015/2016 
4. Predlogi in pobude, tekoča problematika 
 
 
 

 

K1 Pregled prisotnosti  

Prisotni: Marina Koren Dvoršak (starš), Barbara Bradač (starš), Barbara Jurički (starš), Petra 
Ornik (vrtec), Romana Zupančič (šola).  
 
Maja Semenič (starš) in Aleš Požgan (šola) sta opravičeno odsotna. 
 
 
K2 Določitev zapisnikarja 

Za zapisnikarja 30. rednega sestanka se določi Petro Ornik. 
 
 

K3 Priprava letnega načrta dela za šolsko leto 2015/16 

Ga. Romana Zupančič je zbrala vse izjave staršev, ki so se odločili, da bodo prispevali ŠS-u, v 
šolskem letu 2015/16, mesečno ali v enkratnem znesku. Tako znaša znesek na dan 
18.09.2015 za vrtec 3.607 evrov, za šolo pa 6.560 evrov. 
 
UO Šolskega sklada je prejel  vloge staršev za podelitev finančne pomoči in devet vlog za 
koriščenje sredstev iz ŠS. Komisija za obravnavo vlog za finančno pomoč  iz sredstev 
Šolskega sklada OŠ Rače se bo sestala 28.9.2015, pregledala vloge in zanje izdala ustrezne 
sklepe. 
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UO ŠS je pregledal vseh devet vlog za koriščenje sredstev iz ŠS, in sicer: 
- vloga za astronomski tabor (360 €), 
- vloga za postavitev planetarija in izvedba tehniškega dne (650 €), 
- vloga za ogled fotografskega muzeja ter delavnica za učence od 1. do 3. razreda    

(287 €), 
- vloga za podporo prvega kulturnega dne za učence od 4. do 9. razreda (1600 €), 
- vloga za podporo tretjega kulturnega dneva ( 13 do 15 € po otroku), 
- prošnja za dodelitev finančne pomoči sedmim razredom za izvedbo šole v naravi   

(800 €), 
- vloga za pokritje stroškov za obisk parka motorike v Gamlitzu pri predmetu Šport in 

zdravje (150 €), 
- vloga za subvencioniranje prevoza v šolo v naravi za učence drugih in tretjih razredov 

(480 €), 
- vloga za odobritev sredstev za prevoz prvošolcev na tečaj drsanja (350 €). 

Te vloge za koriščenje sredstev iz ŠS so na UO ŠS naslovili razredniki in učitelji OŠ Rače. 
 

SKLEP1: 

UO Šolskega sklada se je soglasno odločil,  da se iz sredstev ŠS financirajo dejavnosti za 
izvedbo prvega kulturnega dne za učence od  4. do 9. razreda v znesku 1.600 €, za učence od 
1. do 3. razreda pa ogled in delavnica v fotografskem muzeju v znesku 287 €. 
Za postavitev planetarija in delavnice v okviru projekta Svetloba, ki je namenjen vsem 
učencem OŠ Rače, UO ŠS nameni znesek v višini 650 €. UO ŠS se je odločil, da nameni 
vsakemu razredu OŠ Rače 100 €, in sicer za prevoze otrok ali za kakšno drugo dejavnost po 
presoji razrednikov. 

 
 
Predviden načrt dela za OŠ Rače: 

 
Dejavnost Obseg sofinanciranja 

(EUR) 
Projekt Svetloba (1.– 3. razred, oktober 2015) 287,00 
1. kulturni dan OŠ Rače (baletna predstava, 4. – 9. razred) 1.600,00 
Astronomski dan z delavnicami (celodnevni dogodek za otroke šole 
in njihove starše) 

570,00 

Sofinanciranje šolskega letopisa 800,00 
Pomoč socialno šibkim 1.500,00 
Sofinanciranje aktivnosti po razredih (100 EUR/razred) 1.700,00 
SKUPAJ sofinanciranje 6.457,00  
 
RAČUNOVODSKO STANJE NA DAN 29.09.15 4.430,28 
PREDVIDENI PRIHODKI (izjave staršev) na dan 29.09.15 6.560,00 
SKUPAJ prihodki: 10.990,28 
  
Nerazporejena sredstva: 4533,28 

 
 
Ga. Romana Zupančič predlaga, da bi na šolo in vrtec poslali dopis oz. obrazec, da bi nam 
posredovali kakšne povratne informacije o tem, za kaj so porabili denar. 
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SKLEP 2: 

UO ŠS bo pripravil za vrtec in šolo dopis (obrazec), v katerem bo zaprosil vlagatelja, da mu 
poda poročilo o izvedeni dejavnosti. 

 
Predviden načrt dela za Vrtec Rače: 
 
Dejavnost Obseg sofinanciranja 

(EUR) 
Jezikovna kopel (predšolske skupine) 400,00 
Projekti  770,00 

- Pomahajmo v svet/Say hello to the world 300,00 
- Veliki nemarni škornji 120,00 
- Popoldanske aktivnosti (za material: šivalne urice, lutkovne 

predstave, pravljične urice) 
350,00 

Sofinanciranje vrtčevskega letopisa 500,00 
Sofinanciranje nadstandardih dejavnosti 1.600,00 
Pomoč socialno šibkim 700,00 
SKUPAJ sofinanciranje 3.970,00 
 
RAČUNOVODSKO STANJE NA DAN 29.09.15 5.691,28 
PREDVIDENI PRIHODKI (izjave staršev) na dan 18.09.14 3.607,00 
SKUPAJ prihodki: 9.298,82 
  
Nerazporejena sredstva: 5.328,82 
 
 

SKLEP 3: 

UO ŠS se je soglasno odločil, da glede na razpoložljiva sredstva nameni Enoti vrtca pri OŠ 
Rače 1600 € za nakup didaktičnega materiala, primerno starosti otrok. 

 
 
Aktivnosti UO ŠS v šol. letu 2015/16: 

- šolsko – vrtčevski piknik, 
- izdelava koledarja s sponzorji, 
- stand-up komedija, 
- srečelov ob zaključku leta z zbiranjem prispevkov za pecivo. 

 
 

SKLEP 4: 

UO ŠS se je soglasno odločil, da  bo ena od aktivnosti izdelava koledarja.  
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K 4 Predlogi in pobude, tekoča problematika 

 
Ni bilo vsebin. 
 
Sestanek smo zaključili ob 18.30 uri. 
 
Zapisala: Petra Ornik 
 
 

Predsednica UO Šolskega sklada 
                                                                                                          Marina Koren Dvoršak 


