Šolski sklad OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
30.04.2015

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:

11. maj 2015

ZAPISNIK
izrednega sestanka UO Šolskega sklada,
ki je bil v petek, 11.05.2015 ob 17.30 uri v zbornici vrtca OŠ Rače,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled prisotnosti,
2. Določitev zapisnikarja,
3. Obravnavanje vlog prispelih na UO Šolskega sklada

K1 Pregled prisotnosti
Prisotni: Aleš Požgan (šola), Petra Ornik (vrtec), Romana Zupančič (šola), Marina Koren
Dvoršak (starš), Barbara Bradač (starš)
K2 Določitev zapisnikarja
Zapisnik vodi M.K. Dvoršak.
K3 Pregled vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada
UO Šolskega sklada je prejel pobudo za podelitev izredne finančne pomoči in eno vlogo za
koriščenje sredstev iz ŠS (s strani šole).
UO ŠS je obravnaval predlog in vlogo za podelitev finančne pomoči oz. sofinanciranje in zanju
izdal ustrezen sklep.
Vloga za koriščenje sredstev iz ŠS, ki jo je na UO ŠS naslovila ga. Markovič (OŠ Rače).
Vlagateljica je prosila UO Šolskega sklada za sofinanciranje avtobusnega prevoza na
zaključno prireditev MEGA KVIZA in arheološke zbirke v Ljubljani. UO je obravnaval vlogo in
ugotovil, da Šolski sklad ne razpolaga z nerazporejenimi sredstvi in da aktivnost ni bila zajeta
v Načrt dela in sofinanciranja sklada. Iz tega razloga je vlogo tudi zavrnil.
SKLEP 1:
Vloga ga. Markovič se zavrne.
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UO je obravnaval predlog članice UO Šolskega sklada B. Bradač za izredno pomoč družini
Kostanjevec zaradi smrti v družini. Odbor je razpravljal o predlogu in na podlagi podpore
predlogu s strani razrednika starejšega sina sprejel sklep, da se za oba otroka, ki obiskujeta
šolo in vrtec OŠ Rače iz sredstev Šolskega sklada financira dejavnost za mesec april 2015.
SKLEP 2:
Iz sredstev Šolskega sklada se za otroka družine Kostanjevec financira dejavnost za mesec
april 2015 .
UO je ponovno obravnaval vlogo za sofinanciranje izleta Cici planinec. 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. Z željo, da bi se izleta udeležilo čim večje število otrok je
UO sprejel sklep, da se iz sredstev Šolskega sklada financira nakup vstopnic za otroke, ki
obiskujejo vrtec oz. šolo OŠ Rače. Sofinanciranje ne velja za spremljevalce.
SKLEP 3:
UO ŠS preklicuje sklep št. 2, iz 27. Sestanka UO Šolskega sklada.
SKLEP 4:
Iz sredstev Šolskega sklada se financira nakup vstopnic izleta Cici planinec za otroke, ki
obiskujejo vrtec oz. šolo OŠ Rače. Sofinanciranje ne velja za spremljevalce.
UO Šolskega sklada je razpravljal tudi o komentarjih članice UO Šolskega sklada o sprejetih in
obravnavanih vlogah romske skupnosti, ki so bile naslovljene na UO Šolskega sklada. UO
obravnava vloge glede na pravilnike, ki določajo njegovo delovanje. Odločbe izdane s strani
uradnih ustanov se smatrajo in štejejo kot verodostojne. UO Šolskega sklada ne ugotavlja
materialnega stanja vlagateljev, temveč se sklicuje na izdane odločbe organizacij, ki so
pristojne za to področje.
Sejo smo zaključili ob 18.30 uri.
Zapisala: M.K. Dvoršak

Predsednica UO Šolskega sklada
Marina Koren Dvoršak
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