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Z A P I S N I K 

 
12. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (v nadaljevanju: UO), ki je bil v 
četrtek, 11. 4. 2013, ob 17.00 v učilnici angleščine, v prvem nadstropju OŠ Rače. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 11. sestanka UO 
2. Pregled dejavnosti za izvedbo vrtčevsko-šolskega piknika 
3. Pogovor z g. ravnateljem, Jožefom Juričem glede odnosa Sveta šole do 

delovanja UO v preteklosti in o nadaljnjih smernicah odgovornosti UO v odnosu 
do Sveta staršev  

4. Obravnava vlog za pridobitev sredstev Šolskega sklada (v nadaljevanju ŠS) 
5. Razno 

K1 
Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 11. sestanka UO 
 
Predsednica je preverila prisotnost članov UO.  
Prisotni:  g. Tomaž Seliškar, ga. Klavdija Golobič Petek, ga. Barbara Jurički, ga. Nina 
Brezner, ga. Irena Marković, ga. Marija Zavernik (pomočnica ravnatelja) 
Opravičeno odsotni: ga. Ivanka Fingušt, ga. Natalia Varl, g. Jožef Jurič 
 
SKLEP 1 
 
Pregledali in potrdili smo zapisnik 11. sestanka UO. 
 
Pogovorili smo se o prošnjah za donacije. 
 
SKLEP 2 
Donatorjem se želimo sproti zahvaliti za denarno ali materialno donacijo, zato 
potrebujemo s strani šole sprotne informacije o donatorjih in višini oz. vrsti donacije. 
Donatorjem se zahvali član UO, ki je bil zadolžen za kontaktiranje prejemnika. Podatke 
naj šola posreduje ge. Ireni Marković. 
 
 
K2 
Pregled dejavnosti za izvedbo vrtčevsko-šolskega piknika 
 
Ga. Zavernik nas je seznanila, da je pri rezervaciji lokacije za zaključek prireditve Druženja 
treh generacij prišlo do težav, ker je lokacija pri LD na dan prireditve zasedena. Šola se je 
dogovarjala z botaničnim vrtom, kjer pa je bila težava zaradi že načrtovanih popoldanskih 
aktivnosti vrta, zato so se dogovorili za organizacijo zaključka prireditve v športnem parku 
Brezula.  
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Člani UO smo zelo zadovoljni z izbrano lokacijo, saj nudi veliko možnosti za dobro in varno  
organizacijo piknika in najrazličnejših družabnih ter športnih iger.  
 
Hvaležni smo tudi ŠD Brezula za brezplačno zagotovitev lokacije in opreme za izvedbo 
piknika.  
 
Dobrodelni piknik bo 11.5.2013 po zaključku šolskega pohoda ob Dneva druženja treh 
generacij. Za pomoč pri zagotovitvi hrane za piknik se bomo obrnili na lokalne pridelovalce in 
mesnice. 
 
 
K3 
Pogovor z g. ravnateljem, Jožefom Juričem glede odnosa Sveta šole do delovanja UO v 
preteklosti in o nadaljnjih smernicah odgovornosti UO v odnosu do Sveta staršev. 
 
Ga. Golobič Petek je predstavila mnenje UO do obtožb glede aktivnosti UO na šolskem 
bolšjem sejmu zaradi zbiranja prispevkov za šolski sklad, kjer smo ponujali doma pečeno 
pecivo in prebrala mnenje ge. Varl, ki ga je posredovala po elektronski pošti. Čutila je tudi 
osebno prizadetost nad dejstvom, kako se omalovažuje trud, ki je bil vložen v pripravo 
peciva, na ure prostega čas, ki smo ga namenili, kljub družinam in delu, in navsezadnje tudi 
osebne finance, ki smo jih vložili. Vendar nam ni bilo nič težko, ker smo delali in bomo delali, 
vedno in samo za dobrobit naših vrtčevsko-šolskih otrok.  
 
Ga. Marković je predstavila svoje mnenje do obtožb, ge. predsednice Sveta šola, Ksenije 
Pečnik (priloga Korespondenca 2) glede aktivnosti UO ŠS na šolskem bolšjem sejmu zaradi 
zbiranja prispevkov za šolski sklad. Vsi člani UO ŠS uresničujemo cilje delovanja ŠS v 
prostem času, z namenom, da prispevamo h kakovosti delovanja vzgojno–izobraževalnega 
procesa v šoli, h graditvi kvalitetnih medsebojnih odnosov v smeri učitelji–učenci–starši in k 
uresničevanju ciljev vseživljenjskega učenja, kar je razvidno iz samega programa ŠS, ki ga je 
potrdil Svet staršev. V nadaljnjem delu si želimo kulturo dialoga in iskanja pozitivnih vrednot 
o namenu delovanju ŠS. Ne sprejemamo dosedanjega načina obtoževanja o zakonitosti 
delovanja ŠS, s katerim se je posegalo v osebno integriteto članov. S tem načinom se 
zmanjšuje javno zaupanje v pravilnost delovanja UO ŠS, tako s strani učiteljev in staršev kot 
tudi  potencialnih donatorjev. Vse seje so javne, tako da se lahko o vseh morebitnih dilemah 
o pravilnosti delovanja UO ŠS pogovorimo na sejah, ki so namenjene prav temu, da 
uskladimo različna stališča o programu in načinu delovanja ŠS.  
 
G. Seliškar je predstavil svoje stališče, kjer je poudaril, da je pomembno tudi zaradi 
organizacije piknika in bodočih podobnih dobrodelnih akcij, da smo od pristojnih dobili pisno 
mnenje, da naše aktivnosti niso v nasprotju z zakonodajo na področju varnosti živil. 
 
Ga. Zavernik je predstavila svoje mnenje. (prosim za dopolnitev) 
 
 
 
SKLEP 3 
 
Pričakujemo, da se g. ravnatelj Jožef Jurič opredeli do obtožb glede zakonitosti 
dosedanjega delovanja UO ŠS in jih posreduje Svetu zavoda in UO ŠS v vednost. 
Glede na pridobljena mnenja pristojnih inštitucij bomo nadaljevali z načrtovanimi 
aktivnostmi ŠS. 
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Obravnava vlog za pridobitev sredstev Šolskega sklada 
 
SKLEP 4 
Pregledali smo prošnje za sofinanciranje iz sredstev ŠS. Odobritev je zapisana na 
vlogah. Sklepe pripravimo do ponedeljka, 15.4.2013. 
 
 
V tem šolskem letu smo načrtovali 200 EUR za stroške delovanja sklada (poštnine, 
fotokopiranje, tiskanje dopisov), ki so v celoti neporabljeni, oz. šola ni bremenila ŠS za 
stroške, ki jih je imel UO in jih je pokrivala šola.  
 
SKLEP 5 
150 EUR iz planiranih sredstev ŠS za šolo in 50 EUR iz sredstev za vrtec, ki so 
neporabljena iz naslova stroškov delovanja ŠS namenimo šoli kot nadomestilo za 
poštnino za pošiljanje prošenj za donacijo in fotokopiranje obrazcev za prispevek ŠS v 
začetku šolskega leta. 
 
 
V programu ŠS smo se zavezali, da bomo morebitna dodatna sredstva, ki jih bomo zbrali z 
aktivnostmi, ki jih bomo izvedli, namenili za sofinanciranje izdaje šolskega letopisa.  
 
SKLEP 6 
Prostovoljne prispevke,  zbrane na šolskem dobrodelnem pikniku ob Dnevu druženja 
treh generacij bomo namenili za sofinanciranje izdaje šolskega letopisa. 
 
 
Predsednica je prebrala odgovor podjetja Tuš, kjer nas obveščajo, da so pripravljeni donirati 
sredstva, vendar le konkretnemu otroku. Ker UO ne sme posredovati osebnih podatkov 
potencialnih upravičencev do socialne pomoči, bomo s pomočjo učiteljev povprašali in 
poiskali starše, ki potrebujejo pomoč in jih napotili k njim. 
 
SKLEP 7 
ŠS bo pomagal pri navezavi stika med podjetjem, ki je pripravljeno donirati sredstva 
za nakup šolskih potrebščin in starši socialno ogroženih otrok. 
 
K5 
 
Razno 
 
Naslednji sestanek bo 25.4.2013, kjer bomo pripravili načrt za piknik.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.15. 
 
 
Zapisnik zapisal:        
Tomaž Seliškar             predsednica UO 

Klavdija Golobič Petek 
Priloge: 

- korespondenca glede delovanja ŠS (Korespondenca 2) 
- vprašanje Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede domačega 

peciva in hrane na dobrodelnem pikniku 
- mnenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
- mnenje Zdravstvenega inšpektorata RS – OE Maribor 
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