
 
 

ZAPISNIK 11. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE TABOR 

LOGATEC 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. PREGLED PRISOTNOSTI IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

2. SPREJEM DNEVNEGA REDA 

3. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE UOŠS (priloga k zapisniku) 

4. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV PREJŠNJE SEJE 

5. PRIMOPREDAJA POSLOV PREDHODNJE PREDSEDNICE UOŠS NAMESTNICI 

PREDSEDNICE UOŠS 

6. NAČRT DELA ZA ŠOL.L.2022/2023 

7. MNENJA IN POBUDE 

8. RAZNO 

 

 

Datum in čas: 20. 9. 2022 ob 17.00  

Kraj: jedilnica OŠ Tabor Logatec 

Prisotni: Darinka Lapajne, Štefan Novak,  Milojka Rupnik, Nika Jerina, Antonija Baznik 

Odsotni: Željko Malič, Sergej Frank 

Ostali prisotni- vabljeni: Jure Kramar 

 

K.1) Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 

Sklep: Sklepčnost je zagotovljena. Na sejo je bil vabljen ravnatelj Jure Kramar, ki se je seje 

udeležil. 

K. 2) Sprejem dnevnega reda 

Sklep: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

K.3) Potrditev zapisnika 11. seje UOŠS (priloga k zapisniku) 

Sklep: Potrjujemo zapisnik 8. seje UO ŠS OŠ Tabor Logatec. 

K.4) PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV PREJŠNJE SEJE 

Sklep:  

K.5) Primopredaja poslov predhodne predsednice UOŠS namestnici predsednice 



 
 

Sklep: Ga. Darinka Lapajne je predala posle namestnici predsednice UOŠS Niki Jerina in 

nato sejo zapustila. 

K.6) NAČRT DELA ZA ŠOL.L.2022/2023 

PORABA sredstev je predvidena za: 

1. material za novoletno tržnico – do 1000 € 

2. plačilo šolskih glasil na centralni šoli in na obeh podružnicah (Žvrgolač, Naš je lonček 
domišljij in Drobtinice s planin) – po en izvod na družino – cca. 2000,00€ 

3. nagrade za uspešne učence ob koncu šolskega leta – cca. 1000,00€ 

4. subvencije za šole v naravi, tabore, dneve dejavnosti ali druge dejavnosti učencem, ki 
jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice 

(Vloge se sofinancirajo v 30 % deležu od polne cene. Izjemoma pa lahko UOŠS dodeli 
sredstva le enemu ali samo nekaterim upravičencem, če oceni, da posebne okoliščine, ki 
niso predmet odločanja o pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. Tako odločitev 
mora UOŠS sprejeti soglasno.) 

5. učence z začasno zaščito iz Ukrajine (ostalo je še 612,36€ od donacije v ta namen) 

6. sofinanciranje pevskega tabora v 50 % deležu – namestitev in izvedba, brez prevoza 
(cca. 650 €) 

7. sofinanciranje tabora za nadarjene v 50 % deležu – namestitev in izvedba, brez prevoza 
(cca. 630 €) 

8. sofinanciranje tabora POGUMnih (250 €) 

9. prireditev ob zaključku bralne značke (492,75 €) 

10. nakup knjig za projekt Naša mala knjižnica, angleško bralno značko Epi Reading Badge 
in nemško bralno značko (cca. 1150 €) 

11. nakup konstruktorjev za POŠ Žibrše (115,17 €) 

12. financiranje izposoje dveh koles za namen kolesarskega izpita 

13. financiranje prevoza in malice na regijsko in državno tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje – cca. 40 € 

(Možnost financiranja prevozov na ostala regijska ali državna tekmovanja bo UOŠS 
obravnaval, če bodo mentorji tekmovanj za to zaprosili – običajno je to v primerih, ko 
druge rešitve niso mogoče ali smiselne.) 



 
 

PRIDOBIVANJE sredstev bo potekalo: 

- s pomočjo prispevkov staršev, zaposlenih in občanov 

- s pomočjo donacij, zapuščin 

- z zbiralno akcijo papirja 

- s prostovoljnimi prispevki na novoletni tržnici 

- s prispevki na prireditvah, razstavah 

- s prispevki na predstavitvi interesnih dejavnosti 

- s pomočjo učencev Podjetniškega krožka, ki si bodo prizadevali pridobiti donacije 
podjetij. 

 

K. 7) MNENJA IN POBUDE 

 

Ni bilo pobud in mnenj. 

 

K.8) RAZNO 

Na svetu staršev bo UOŠS predstavil svoje delovanje in načrt dela za leto 2022/23 in 

zaprosil starše za imenovanje novega člana UOŠS. 

 

 

 

Zapisnik zapisala: Antonija Baznik 

 


