
ZAPISNIK 9. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE 

ŠOLE TABOR LOGATEC 
 

 

DNEVNI RED: 
 

1. PREGLED PRISOTNOSTI IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

2. SPREJEM DNEVNEGA REDA 

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE UOŠS (priloga k zapisniku) 

4. Prošnje naslovljene na sklad 

5. Mnenja in pobude 

6. Razno 

 

 

Datum in čas: 18. 05. 2022 ob 18.00 v zbornici OŠ Tabor Logatec 

Kraj: zbornica OŠ Tabor Logatec 

Prisotni: Darinka Lapajne, Sergej Frank, Milojka Rupnik, Nika Jerina, Antonija Baznik 

Odsotni: Željko Malič, Štefan Novak 

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 8. seje UOŠS (priloga k zapisniku) 

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

K.4) Prošnje naslovljene na sklad 

Vloga za prevoz na ApiSlovenija je bila rešena 7. 3. 2022 je bila korespondenčno potrjena v vrednosti 

315,00€, končna vrednost je bila 325,01. 

Stanje na dan 16. 5. 2022 je 13 535,94€.  

 

1. Prošnja za odobritev sredstev učencev z začasno zaščito. 



Ga. Darinka predstavi prošnjo za sofinanciranje sredstev za učence z začasno zaščito in navede, da ni 

opredeljen znesek in kaj se bo financiralo. Ravnatelj dopolni, da prehrano in prevoz  na šolo krije MIZŠ. 

Za stroške nakupa učbenikov v vrednosti 200,00€ šola nima vira financiranja. Največji predviden 

strošek je šola v naravi za 5. razred. Velik delež stroška je avtobusni prevoz. Med 22. in 24. junijem bo 

UOŠS prejel natančno specifikacijo porabe sredstev in bo UOŠS korespondenčno potrjeval  

Sklep: ŠS ugodi prošnji, v kolikšni meri, pa bo UOŠS odločal na korespondenčni seji.  

 

2. Prošnja za sofinanciranje zaključka bralne značke za učence predmetne stopnje.  

Cena prevoza: 350,00€ 

Cena vstopnic: 336,00€ 

Skupni znesek: 686,00€ 

3. Prošnja za sofinanciranje zaključka bralne značke za učence razredne stopnje.  

Cena prevoza: 1050,00€ 

Cena vstopnic: 959,00€ 

Skupni znesek: 2009,00€ 

Sklep: Prošnji sta bili obravnavani skupno. UOŠS se znesek dozdeva občutno previsok. UOŠS se 

opredeli, da se  financira zaključna prireditev v višini 260,00€ za predmetno stopnji in 740,00 za 

razredno stopnjo (razdeljeno glede na odstotek uspešnosti opravljene BZ). Za zaključno prireditev 

bralne značke je šolski sklad namenil 1000,00€, kar je 20% več kot lansko šolsko leto.  

Ravnatelj opozori, da za knjižne nagrade ob zaključku leta ni znan vir financiranja. 

K. 5) Mnenje in pobude:  

Ravnatelj opozori, da je potrebno glede na finančno stanje (dvig cen hrane, papirja, goriva…) razmisliti, 

da se naslovijo vloge za knjižne nagrade na šolski sklad.  Ravnatelj poudari, da je vlada z uredbo 

odredila, da se stroški Ukrajincev krije  šola. Omogočeno jim mora tudi nadstandard. Šola je že nakupila 

manjkajoče samostojne delovne zvezke. Šola se srečuje z vedno več neplačniki položnic.  

Milojka Rupnik predlaga, da se odstotek poveča  za socialne transferje. 

 

K. 6) Razno 

Sklep: Zaradi izteka članstva ge. Darinki Lapajne se pozove Svet Staršev, da izberejo novega 

nadomestnega člana za UOŠS.  

Sklep: Ponovno srečanje UOŠS načrtuje 22. 08. 2022 ob 20:00 uri preko MS Teams.  

Bralna značka 

šole v naravi 

Zapisnik zapisala: Antonija Baznik 

 


