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Šolski sklad OŠ Rače 

OSNOVNA ŠOLA RAČE 

 

Grajski trg 1, 2327  RAČE Davčna številka: 97890898 

 Matična številka: 5085292 

 10. 04. 2017 

 

 

Z A P I S N I K 

 

37. sestanka UO Šolskega sklada OŠ RAČE, 

 

ki je bil v ponedeljek, 10.04.2017, ob 17:00 uri v zbornici vrtca OŠ Rače. 
 

Dnevni red: 
 

Predlog dnevnega reda: 
1. Pregled prisotnosti, 
2. Določitev zapisnikarja, 
3. Pregled in potrditev zapisnika 36. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače 
4. Poročanje o aktivnostih feb. – april 2017, 
5. Načrtovanje zaključnih akcij Šolskega sklada v šolskem letu 2016/2017, 
6. Pregled vlog naslovljenih na Šolski sklad OŠ Rače, 
7. Predlogi in pobude, tekoča problematika. 
 

Ad 1 Pregled prisotnosti 

Prisotni so bili člani Marina Koren Dvoršak, Aleš Požgan, Barbara Bradač in Barbara Jurički. 
Svojo odsotnost si opravičili Romana Zupančič, Maja Semenič in Mateja Dovnik. 
 

Ad2 Določitev zapisnikarja 

Za zapisnikarja se določi Marino Koren Dvoršak. 

 

Ad3 Pregled in potrditev zapisnika 36. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače 

Pregled in potrditev zapisnika se prestavi na naslednji redni sestanek. 

 

Ad4 Poročanje o aktivnostih feb. – april 2017 
Finančno poročilo za leto 2016 je bilo posredovano g. Zidanšku. Člani UO na poročilo niso 
imeli pripomb. 
Dobrodelnega marčevskega dogodka nismo realizirali. V marcu je sicer potekala prireditev 
Pokaži kaj znaš, kjer so se zbirala sredstva za valeto. V primeru akcije Šolskega sklada bi bili 
devetošolci manj uspešni. Akcije zato nismo izvedli. 
Marina K. Dvoršak pove, da je kontaktirala predsednika društva Toti Lisjak. Šolski sklad bo 
povabljen s prijavnico k udeležbi na prireditvi. Šolski sklad sicer ne bo smel pobirati sredstev, 
bo pa lahko prodajal vrečke. Za dekoracijo stojnice poskrbi sklad sam. Prireditev je 
načrtovana za soboto, 10.6.2017 od 15.00 – 18.00 ure, ko se razglasijo zmagovalci. 
G. Bradač predlaga, da se klavnico Rače povabi k sponzorstvu za meso. M.K. Dvoršak 
predlaga, da za pomoč na prireditvi povabimo kuharja iz vrtca.  
 
Sklep št. 1 
Šolski sklad OŠ Rače se udeleži prireditve Lisjakov kotel. 
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Ad5 Načrtovanje zaključnih akcij  Šolskega sklada v šolskem letu 2016/2017 
Marina K. Dvoršak pove, da člane do konca leta čaka še precej akcij. V zimskem obdobju 

nismo bili tako aktivni, zato bo treba nadomestiti zamujeno v mesecih do konca šolskega 

leta. 

 

10.6.2017 – prireditev Lisjakov kotel 

Kuha se od 15.00-18.00 ure, prodajamo vrečke, pridobimo sponzorje za meso. Povabimo 

kuharja. Smo družbeno odgovorni, sklad promoviramo med občani. S svojo prisotnostjo 

bomo pristopili k zbiranju dobrodelnih sredstev. 

 

15.6.2017 – Produkcija glasbene šole (Kino dvorana Rače) 

Prodaja vrečk in zbiranje prostovoljnih prispevkov.  

 

20.-23.6.2017 - Zaključna prireditev šola in vrtec 

Na šolski prireditvi se izvede srečelov, na zaključni prireditvi za vrtec pa akcija pobiranja 

prispevkov za pecivo. 

Dopis otrokom in staršem za srečelov v šoli se pošlje takoj po prvomajskih praznikih.  

Obvestilo staršem v vrtcu se pošlje v tednu pred dogodkom. 

 

Ad 6 Pregled vlog naslovljenih na Šolski sklad OŠ Rače 

Vodstvo šole je na UO naslovilo vlogo za financiranje Srednjeveškega tabora v organizaciji 

Društva Baron. Prireditev bo potekala 22.6.2017 in bo namenjena otrokom od 1.—9. 

razreda. Vloga je v znesku 1.902 EUR oz. 6 EUR/otroka. Program vsebuje 12 organiziran 

delavnic s tematiko Srednjega veka. 

 

UO podpira akcijo in sprejema naslednji sklep: 

 

Sklep št. 2 – Vloga OŠ Rače za financiranje Srednjeveškega tabora se delno odobri in sicer v 

znesku 3 EUR/otroka.  

 

UO je razpravljal ali dogodek ne bi bil zanimiv tudi za otroke vrtca (s prilagojenim obsegom), 

vsaj predšolskih skupin. Morda bi lahko vojak v oklepu ali dvorski norček šel pozdravit otroke 

v vrtec. V kolikor bi se v tabor vključilo tudi otroke vrtca, bo Šolski sklad enako sofinanciral 

udeležbo otrok vrtca 3 EUR/otroka (iz sredstev vrtca). 

 

Sklep št. 3 – V kolikor organizacija dogodka dopušča, se naj v aktivnosti vključi tudi vrtec 

OŠ Rače. Šolski sklad bo sofinanciral 3 EUR/otroka v primeru nastalega stroška.  

 

Drugih vlog ni bilo.  

 

Ad7 Predlogi in pobude, tekoča problematika 
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Marina K. Dvoršak je predlagala, da se glede na razpoložljiva sredstva iz sredstev Šolskega 

sklada obogatijo nadstandardni pripomočki jutranjega varstva in OPB na šoli OŠ Rače, 

predvsem namizne, miselne igre ipd.  

Člani so o predlogi razpravljali. Ugotovili so, da je obogatitev za jutranje varstvo res 

potrebna, pri čemer je odgovorne na šoli potrebno opozoriti, da se bo z nabavljenim 

materialom ravnalo odgovorno. Glede popoldanskega varstva predlog člani niso podprli. 

Člani so se tudi strinjali, da se material nabavi v mesecu juniju ali avgustu in se preda 

otrokom ob začetku šolskega leta 2017/2018. Znesek se bo določil naknadno, glede na obseg 

sredstev, ki bo ostal nepokoriščen.  UO je sprejel naslednji sklep: 

Sklep št. 3 – Iz sredstev Šolskega sklada se obogatijo nadstandardni pripomočki za jutranje 

varstvo OŠ Rače. Obseg financiranja se bo dopolnil z dopolnilnim sklepom.  

Marina K. Dvoršak je podala pobudo, da se morda obogatijo tudi vsebine vrtca, predvsem z 

avtomobilčki, vozički za dojenčke, kladivi ipd. za fante, podobno za deklice. 

UO odbor idejo podpira, vendar pa predhodno želi prejeti poročilo o vsebini in obsegu 

nabavljenih nadstandardnih pripomočkov, ki so bili potrjeni z letnim načrtom dela Šolskega 

sklada. 

Sklep št. 4 – Vodstvo vrtca se pozove, da pripravi poročilo o obsegu porabljenih sredstev 

po programu dela Šolskega sklada za tekoče šolsko leto. 

UO bo razpravlja o predlogu po prejetem poročilu. 

G. Požgan poda predlog, da bi vrečke Šolskega sklada prodajale skupaj s Šolskim glasilom. 

Praviloma je cena 3,00 EUR, tokrat pa bi bila lahko 5,00 EUR. Glasilo bi bilo v bobažni vrečki, 

ki je okoljsko prijazna. 

Sklep št. 5 – UO se je seznanil z idejo, da se šolsko glasilo Frkolin prodaja skupaj z 

bombažno vrečko Šolskega sklada po enotni ceni 5,00 EUR. Idejo podpiramo.  

Drugih predlogov ni bilo. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18:30. 

 

Zapisala:                                            Predsednica UO Šolskega sklada: 

Marina Koren Dvoršak                Marina Koren Dvoršak 


