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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:     ___22_/2014 16.  maj 2014 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 
22. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Rače (UO ŠS), ki je bil v 
četrtek, 23.04.2014, ob 17.00, 
 
z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 21. sestanka UOŠS 
2. Seznanitev o odstopu ge. Klavdije Golobič-Petek 
3. Pregled delovanja Šolskega slada v prvih štirih mesecih 
4. Razno 

 
K1 Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 21. sestanka UOŠS  
 
Potrdili smo dnevni red.  
 
Prisotni: ga. Irena Marković, ga. Nina Brezner, g.Tomaž Seliškar, ga. Barabara Jurički,  ga. 
Natalia Varl, ga.Janja Pučko 
 
Pregledali in potrdili smo zapisnik 21. sestanka UOŠS 
 
K2 Seznanitev o odstopu ge. Klavdije Golobič-Petek 
 
Seznanili smo se o odstopu predsednice UOŠS, ki je z odstopila z mesta članice in 
predsednice UOŠS 16.4.2014. Njeno odstop vsi člani, ki smo v preteklem mandatu bili člani 
UOŠS, obžalujemo zaradi njene predanosti delu in poslanstvu šolskega sklada. Vsak od 
članov je podal svoje razmišljanje o preteklem delu in sodelovanju. Delo in sodelovanje med 
vsemi člani je bilo v preteklosti dobro in korektno, vsak je svoje naloge in zadolžitve predano 
opravljal.   
 
Ga. Varl in ga. Markovič sta podali pisno odstopno izjavo, ga. Brezner je povedala, da po seji 
ravno tako odstopa in da bo še posredovala odstopno izjavo, g. Seliškar je napovedal svoj 
odstop na prvi naslednji seji sveta staršev, ga. Pučko je povedala, da po seji prav tako 
odstopa. 
 
 
K3 Pregled delovanja šolskega sklada v prvih štirih mesecih 
 
Pregledali smo poročilo o poslovanju šolskega sklada v prvih štirih mesecih 
letošnjega leta. Ugotavljamo, da v poročilu manjka priliv v višini 65 EUR od 
prostovoljnih prispevkov, ki so jih zbrali na uprizoritvi dramskega dela Rešen božič. 
Dopolnjeno poročilo je v prilogi. 
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Razpravljali smo o previsokih sredstvih, ki ležijo v šolskem skladu. Ker se je večina presežka 
nabrala v letih 2010 do 2012 smo mnenja, da je potrebno ta sredstva čimprej nameniti 
otrokom, da bodo od njih nekaj imeli otroci tistih staršev, ki so v letih 2010 do 2012 vplačevali 
v šolski sklad. Kot primerno vidimo pomoč pri nakupu delovnih zvezkov, ki so za marsikatero 
družino velik strošek pred začetkom šolskega leta. 
 
Sklep: 
Za svet staršev pripravimo predlog spremembe programa šolskega sklada, v katerem bomo 
predlagali svetu staršev, da iz sredstev šolskega sklada sofinanciramo nakup delovnih 
zvezkov za slovenščino in matematiko. Predlog pripravita in predstavita na seji sveta staršev 
ga. Jurički in g. Seliškar. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.00. 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Barbara Jurički 

Upravni odbor Šolskega sklada 
podpredsednica 
Barbara Jurički 

 
priloga: Poročilo o poslovanju šolskega sklada od januarja do aprila 2014 


