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Marina Koren Dvoršak 

 
sklicujem 
 

 
43. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE (konstitutivni sestanek), 

 
 
ki bo v petek, 09.03.2018, ob 7:00 uri v prostorih OŠ Rače (soba za mediacijo oz. po dogovoru). 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Pregled prisotnosti, 
2. Določitev zapisnikarja, 
3. Izvolitev predsednika na namestnika UO, 
4. Imenovanje komisije za obravnavanje vlog (socialno ogroženi), 
5. Zaključek akcije »pustovanje« in predstavitev akcij sklada do konca šolskega leta, 
6. Priprava finančnega poročila za 2017, 
7. Prejete vloge na UO, 
8. Predlogi in pobude, tekoča problematika. 
 
 
Lep pozdrav, 
  
Marina Koren Dvoršak, l.r. 
 
 
Vabljeni: 
G. Primož Krašna 
Ga. Kristina Milec 
Ga. Nina Pušenjak 
Ga. Barbara Bradač 
Ga. Maja Semenič 
Ga. Nina Pušnik 
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     ZAPISNIK 

 
43. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE (konstitutivni sestanek), 

 
 
ki je bil v petek, 09.03.2018, ob 7:00 uri v prostorih OŠ Rače (soba za mediacijo oz. po dogovoru). 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Pregled prisotnosti, 

2. Določitev zapisnikarja, 
3. Izvolitev predsednika in namestnika UO, 
4. Imenovanje komisije za obravnavanje vlog (socialno ogroženi), 
5. Zaključek akcije »pustovanje« in predstavitev akcij sklada do konca šolskega leta, 
6. Priprava finančnega poročila za 2017, 
7. Prejete vloge na UO, 
8. Predlogi in pobude, tekoča problematika. 
 

 
Ad1 
Pregled prisotnosti 
Vsi člani UO Šolskega sklada so bili prisotni, torej Primož Krašna, Kristina Milec, Nina Pušenjak, 
Barbara Bradač, Maja Semenič, Nina Pušnik in Marina Koren Dvoršak. 
 
Ad2 
Določitev zapisnikarja 
Zapisnikarka je Barbara Bradač. 
 
Ad3 
Izvolitev predsednika in namestnika UO. 
 
Za predsednico je predlagana Marina Koren Dvoršak, za podpredsednico Nina Pušnik. Predlog je 
bil soglasno sprejet. Nova, stara, predsednica se je zahvalila za izkazano zaupanje in vsem 
zaželela uspešno delo še naprej. Z popotnico članom, da se naj delo v ŠS porazdeli, da ne sloni 
zgolj na eni ali dveh osebah. 
Tako nova podpredsednica Nina Pušnik prevzame urejanje spletne strani Šolskega sklada na 
spletni strani OŠ Rače, kjer je treba urediti fotogalerijo, poskrbeti za objavo zapisnikov. Prav tako 
še naprej skrbi za ureditev oglasnih desk v vrtcu in šoli. 
 
Ad4 
Imenovanje komisije za obravnavanje vlog (socialno ogroženi) 
Za članici komisije sta predlagani Nina Pušenjak in Barbara Bradač. Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
Ad5 
Zaključek akcije »pustovanje« in predstavitev akcij sklada do konca šolskega leta. 
Marina Koren Dvoršak poda kratek osnutek poročila. Podrobnejši sledi po elektronski pošti. 
Njegova vsebina je del tega zapisnika. 
 



Prihodki: 
600 evrov Občina Rače-Fram 
500 evrov donacija Albaugh 

? zbrano od prispevkov za vstopnino 
SKUPAJ: 
 
Stroški: 
800 evrov nastop Romana Krajnčan 
150 evrov krofi 

100 evrov ozvočenje 

SKUPAJ: 1050 evrov 
 
Člani UO Šolskega sklada sprejmemo sklep, da se zbrana sredstva razdelijo med vrtec in šolo v 
razmerju 50:50. 
Pustovanje 2018 je bila prvo pustovanje, katerega pobudnik je bil Šolski sklad in ga je ob izdatni 
podpori OŠ Rače in Občine Rače-Fram tudi organiziral. Želimo ga organizirati za popolnoma vse 
otroke v občini, torej predšolske otroke in vse učence obeh osnovnih šol. Bistvo je ponovna 
obuditev in seznanitev s kulturno dediščino Dravskega polja, popularizacija dela Šolskega sklada 
in sproščeno druženje akterjev, ki se srečujejo v šolskem, vrtčevskem prostoru in občinskem 
prostoru: otroci, strokovni delavci, starši, dedki in babice... 
 

 
Ad 6 
Priprava finančnega poročila za 2017 
Finančno poročilo je v pripravi. Osnutek prejmemo člani UO Šolskega sklada OŠ Rače po 
elektronski pošti. 
 
Ad7 
Prejete vloge na UO 
Vlog za dodelitev finančne pomoči tokrat ni nobenih. 
Barbara Bradač ob tem doda, da bi bilo smiselno razmisliti in morda nekoliko omiliti kriterije 
določene v Pravilniku o kriterijih za dodeljevanje finančne pomoči iz ŠS OŠ Rače. Predvsem 
razmisliti o smiselnosti omejitve, ki prinaša manj točk, za prosilce, ki dalj časa prejemajo pomoč iz 
sredstev Šolskega sklada. Za dolgotrajno socialno šibke je po statistiki manj možnosti, da si 
opomorejo in bi bilo bolj v duhu socialne pravičnosti in solidarnosti, da jim pri tem finančne pomoči 
ne omejujemo. Ob dejstvu, da vlog za finančno pomoč v šoli ni veliko in sredstva na tej postavki 
ostajajo. Kar pa se tiče vrtca, pa ta ne organizira veliko takšnih nadstandardnih dejavnosti, kjer bi 
bilo potrebno doplačilo staršev. 
 
Ad8 
Predlogi in pobude, tekoča problematika 
Marina Koren Dvoršak pove, da junija sledi večja aktivnost Šolskega sklada na Lisjakovem kotlu, 
kjer smo lani uspešno predstavljali sklad, kuhali kotel in prodajali vrečke. Za letošnje aktivnosti 
sledi sestanek aprila. 
 
Nina Pušenjak pove, da bo letošnja zaključna prireditev vrtca športna, kjer bodo aktivni otroci, 
starši in strokovni sodelavci vrtca, v tak koncept pa menijo, da ne sodi vsakoletna pogostitev s 
pecivom, ki so ga spekli in prinesli starši, pač pa v imenu vrtca predlaga, da bi zbirali sredstva s 
„prodajo“ sadja. Vrtec namreč želi promovirati in slediti zdrav življenjski slog. 
Razvije se debata. 
Primož Krašna pove, da je možno pripraviti tudi zdravo pecivo z manj sladkorja, z oreški. Da lahko 
prehranski strokovnjaki v vrtcu pripravljajo morda kakšne smutije, zdrave napitke. 
 
Sicer pa bodo člani UO Šolskega sklada o bolj zdravih možnostih sodelovanja na zaključni 
prireditvi vrtca razmislili in se na to temo sestali aprila. 
 



Marina Koren Dvoršak pove, da so nadstandardni učni pripomočki za 4. in 5. razrede zaviti in 
pripravljeni za obdarovanje. Za to sta poskrbeli Koren Dvoršakova, Semeničeva in Kristina Milec. 
 
Sestanek je zaključen ob 7.30. 
 
 
Zapisala: 
 
Barbara Bradač 
 
       Predsednica UO Šolskega sklada OŠ Rače: 

                                                                     Marina Koren Dvoršak 


