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ZAPISNIK 
 

40. sestanka UO Šolskega sklada OŠ RAČE, 
 

ki je bil v petek, 1. 12. 2017, ob 7:00 uri na OŠ Rače – v učilnici za mediacijo, 
 
s predlaganim dnevnim redom: 
 
1. Pregled prisotnosti, 
2. Določitev zapisnikarja, 
3. Pregled in potrditev zapisnika 39. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače, 
4. Dobrodelni koncert, prodaja kart, promocija, 
5. Skrivno obdarovanje vrtec,  
6. Organizacija otroškega pustovanja 2018,  
7. Predlogi in pobude, tekoča problematika. 
 
Ad1 Pregled prisotnosti: 
Prisotni člani: Marina Koren Dvorška, Romana Zupančič, Aleš Požgan, Petra Ornik, Barbara Bradač, 
Nina Pušnik, Maja Semenič. 
 
Ad2 Določitev zapisnikarja: 
Za zapisnikarja 40. rednega sestanka se javi Aleš Požgan. 
 
Ad3 Pregled in potrditev zapisnika 39. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače: 
Pregled in potrditev zapisnika 39. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače se prestavi na 41. redni 
sestanek. 
 
Ad4 Dobrodelni koncert, prodaja kart, promocija: 
Člani UO so izmenjali mnenja o promociji dobrodelnega koncerta. Povedali so, da plakati visijo in da 
je koncert omenjen tudi v glasilu občine Rače-Fram. Plakati se bodo izobesili še pri zdravniku, pred KZ 
Rače, pošto in na drugih mestih, kjer je večji pretok ljudi. 
 
Ga. Bradač je povedala, da bo koncert omenjen tudi v prilogi časnika Večer. 
 

Sklep 1: Marina Koren Dvoršak, Maja Semenič in Nina Pušnik se javijo, da bodo v torek 5. 12. 2017 v 
času govorilnih ur prodajale vstopnice za dobrodelni koncert. 

 
Ad5 Skrivno obdarovanje vrtec: 
Člani UO se strinjajo, da bi letos ponovno izvedli obdarovanje vrtčevskih skupin. Ga. Petra Ornik bo 
pri vzgojiteljicah skrivaj pridobila informacije o tem, kaj bi bilo smiselno nakupiti. Pogovarjali so se o 
tem, da bi se nakupil material za ustvarjanje, preostanek denarja pa bi namenili nakupu igrač. 
 

Sklep 2: Šolski sklad bo za obdarovanje vrtčevskih skupin namenil 2000 EUR 



Stran 2 od 2 

 

Ad6 Organizacija otroškega pustovanja 2018 
Predsednica je opozorila na to, da bi bilo smiselno od občine pridobiti potrditev termina pustovanja, 
ki se načrtuje za soboto, 10. februarja. Pozanimati se je treba, če bi občina sodelovala pri financiranju 
ali sponzoriranju dogodka. Rezervirati je potrebno tudi športno dvorano, za kar se zadolži ga. Romana 
Zupančič. 
 
Ga. Bradač je opozorila, da je potrebno s tem pohiteti, saj bo občina v decembru potrjevala proračun 
za leto 2018, g. Požgan pa na to, da je potrebno pri organizaciji dogodka starše opozoriti, da so v času 
rajanja za otroke odgovorni sami in ne učitelji. Pozanimati se je treba tudi o prijavi dogodka na policiji 
ter o tem, kdo bo formalni organizator prireditve. 
 
Ad7 Predlogi in pobude, tekoča problematika: 
Ob otovoritvi božičnega sejma in prižigu lučk pred Gradom Rače se bodo prodajale tudi vrečke 
šolskega sklada. Člani UO so se seznanili z vlogo vrtca za Obisk umetnostne galerije Maribor. 
 

Sklep 3: Člani UO so soglasno potrdili odobritev vloge v vrednosti 180 EUR. 

 
Člani UO se nekaj besed namenili še nakupu didaktičnih pripomočkov za 4.in 5. razrede ter nakupu 
opreme za prenovitev gospodinjske učilnice. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 8. uri. 
 
 
 
V Račah, 1. 12. 2017 
 
Zapisal:                                                                                                              Predsednica UO Šolskega sklada: 
Aleš Požgan                       Marina Koren Dvoršak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


