
 

 

 

 

 

ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE TABOR LOGATEC 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 

2. Sprejem dnevnega reda 

3. Novoletna tržnica 

4. Oblikovanje osnutka Pravilnika delovanja šolskega sklada 

5. Mnenja in pobude 

6. Razno 

 

Datum in čas: 16. 12. 2021, od 18. do 20. ure 

Kraj: zbornica OŠ Tabor Logatec 

Prisotni: Darinka Lapajne, Sergej Frank, Štefan Novak, Milojka Rupnik, Nika Jerina  

Odsotni: Antonija Baznik, Željko Malič 

Ostali prisotni – vabljeni: / 

 

K.1) Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 

Sklep: Ga. Antonija Baznik in g. Željko Malič sta se v naprej opravičila, da bosta odsotna, ostali člani in predsednica 

UOŠS pa smo bili prisotni na seji. Sklepčnost je bila zagotovljena. Na sejo je bil povabljen tudi g. ravnatelj Jure Kramar, 

ki se je tudi že v naprej opravičil, da bo odsoten. 

 

K.2) Sprejem dnevnega reda 

Sklep: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K.3) Novoletna tržnica 

Letos je novoletna tržnica potekala v prilagojeni obliki zaradi epidemiološke situacije in ni bila izvedena v fizični obliki. 

Starši so otrokom dali finančni prispevek za določen izdelek, učenec ga je vročil učitelju, učitelj pa mu je izdelek vročil. 

Na seji UOŠS smo člani in predsednica UOŠS preštevali denar, oz. prispevke od novoletne tržnice. 



 

 

Sklep: Na novoletni tržnici se je zbralo 2462,46 €, ki so namenjeni za šolski sklad. Denar se preda računovodstvu, ki 

ga položi na TRR. 

 

K.4) Oblikovanje osnutka Pravilnika delovanja šolskega sklada 

Oblikovali smo Pravila Šolskega sklada Osnovne šole Tabor Logatec.  

Sklep: Soglasno smo potrdili in sprejeli pravila, zapisana v dokumentu Pravila Šolskega sklada Osnovne šole Tabor 

Logatec. Ta pravila pričnejo veljati s sprejetjem na 8. seji UOŠS z dnem 16. 12. 2021.  Pravila se bodo 

objavila na spletni strani šole, ko bo dokument žigosan s strani g. ravnatelja in podpisan s strani ge. predsednice 

UOŠS.  

 

K.5) Mnenja in pobude 

Ni bilo mnenj in pobud. 

 

K.6) Razno 

Nekaj učencev je še v karanteni in morda bo kakšen finančni prispevek v sklopu novoletne tržnice darovan še 

naknadno. 

 

 

Sejo je vodila: predsednica UOŠS 

                          Darinka Lapajne 

 

 

Zapisnik zapisala: Nika Jerina 

 

 

 


