
           
  

 
 
 

ZAPISNIK 3. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

DNEVNI RED: 

1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev nadomestnega člana UOŠS ter izvolitev novega namestnika predsednice UOŠS 
4. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje UOŠS 
5. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje 
6. Prošnje naslovljene na sklad do 01. 07. 2020 
7. Letni načrt za šolsko leto 2020/21 
8. Mnenja in pobude 
9. Razno. 

 

Datum in čas: 1. 7. 2020, 17:00 do 18:35. 

Kraj: Zbornica OŠ Tabor Logatec 

Prisotni: Darinka Lapajne, Mira Lapanje Prinčič, Milojka Rupnik, Antonija Baznik 

Odsotni: Štefan Novak, Sergej Frank, Petra Zemljič 

Ostali prisotni – vabljeni: Miša Stržinar 

 

K.1) Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 

Prisotni so bili štiri člani. Odsotni so bili: ga. Petra Zemljič, g. Sergej Frank in g. Štefan Novak. 
Sklepčnost je bila zagotovljena. 

K.2) Sprejem dnevnega reda 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

K.3) Potrditev nadomestnega člana UOŠS ter izvolitev novega namestnika predsednice UOŠS 

Zaradi odsotnosti ge. Nike Jerina so člani pri ugotavljanju prisotnosti in sklepčnosti imenovali 
nadometno članico go. Miro Lapanje Prinčič. Predsednica je naslovila člane za imenovanje 
podpredsednice UOŠS. Soglasno je bila potrjena ga. Mira Lapanje Prinčič. 

Sklep: Mira Lapanje Prinčič je namestnice podpredsednice UOŠS. 

K4) Pregled in potrditev zapisnika 2. seje UOŠS 

Predsednica je izpostavila, da je bilo na 2. seji UOŠS postavljeno vprašanje g. Novaka, ki se nanaša na 
razliko v prihodkih in odhodkih pri jesenski zbiralni akciji papirja. Razlika 153,74€ je nastala, ker gre 
polovica zbranega denarja v ŠS, druga polovica pa oddelkom. Vprašanje se je reševalo 
korespondenčno z dnem 13.2.2020. 

Sklep: Zapisnik je bil soglasno sprejet.  



           
  

 
 
 
 

 

K5) Pregled realizacije sklepov prejšnje seje 

 

Nakup akvarija Ni bil realiziran zaradi izrednih razmer. 
Zborovski nastop Realiziran. 
Ekskurzija 40. učencev v Bruselj Ni bil realiziran zaradi izrednih razmer. 
Tabor POGUMNIH Ni bil realiziran zaradi izrednih razmer. 
Šola v naravi (Piran) Ni bil realiziran zaradi izrednih razmer. 
Plavalni tečaj (10 ur) 1. razred Ni bil realiziran zaradi izrednih razmer. 
Tabor nadarjenih Ni bil realiziran zaradi izrednih razmer. 
Prireditev ob zaključku bralne značke Ni bil realiziran zaradi izrednih razmer. 

 

 

SKLEP: Člani UOŠS so soglasno sprejeli odločitev, da se aktivnosti, ki bodo realizirane kasneje, 
finančno podpre v enaki meri kot je bilo odobreno. 

Stanje z dnem 23.6.2020 na podlagi pridobljenih podatkov iz računovodstva: 10.777,76€. 

Stanje z dnem 1.9.2019: 6069,83€ 

Prihodki v času od 1.9.2019 do 23.6.2020 so bili v vrednosti 8088,59€. Odhodki v tem časovnem 
2.903,07€.  

K5) Prošnje naslovljene na sklad do 01. 07. 2020 

Prošnja za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva v vrednosti 2000,00€ (ga. Nataša Grom) 

Sklep: Prošnja za sofinanciranje knjižnega gradiva se odobri. 

K6) Letni načrt za šolsko leto 2020/21 

Predsednica UOŠS predstavi predlog pridobivanja sredstev za ŠS, in sicer na način, da se nameni 0,5% 
dohodnine ŠS OŠ tabor Logatec. 

Člani UOŠS se strinjajo, da se izvede zbiralna akcija papirja. V primeru omejitev zaradi Covida se 1/2 
zbranega denarja nameni ŠS, druga polovica se enakovredno razdeli na 27 oddelkov.  

V primeru, da bo možno izvesti dogodek, se bo sklad polnil tudi s prispevki iz novoletne tržnice. 

UOŠS bo poslal prošnje donatorjem. 

V primeru, da ne bo izvedena novoletna tržnica, bo predvidoma izpeljana dražba darovanega 
predmeta. 

K7) Mnenja in pobude 



           
  

 
 
 
Ravnateljica izpostavi, da je potrebno zaradi nepredvidljive situacije sklad ohraniti v dobri kondiciji. 
Predsednica UOŠS da pobudo, da se oblikuje zahvala korepetitorju zbora g. Mihi Nagode, za odpoved 
honorarja v namene šolskemu skladu. 

SKLEP: Zaradi negotove situacije in negotovega priliva v ŠS, se določi višina sredstev, ki ostajajo na 
računu ŠS. Višina sredstev je 4.000,00€ in je namenjena izključno socialno šibkejšim za realizacijo 
nadstandardnih aktivnosti. 

Predsednica se je zahvalila in zaključila sejo ob 18.35 uri. 

Sejo vodila: Darinka Lapajne 

Zapisnik zapisala: Antonija Baznik 

 


