
12. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
25. 5. 2015 OB 16. 45 V UČILNICI 1 

 
 

Prisotni (po abecednem redu): Peter Cankar, Lucija Krivic, Lidija Legan Landeker, 
Andreja Miklavčič, Alenka Odlazek, Miran Vene. 

Boža Novljan se je vnaprej opravičila za odsotnost.  
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Upravnega odbora OŠ Sostro  
2. Poročilo o stanju sredstev   
3. Razno 

 

Ad 1 

Člani upravnega odbora pregledajo in potrdijo zapisnik 11. seje Upravnega odbora 
šolskega sklada. 

Sklep 1: Položnice oz. obvestila razdelijo razredni ki na 1. roditeljskem sestanku 
v septembru 

Sklep 2: Obvestilo za starše se popravi tako, da se  plačuje do preklica oz. do 
zaklju čka osnovnošolske obveznosti. 

Sklep 3: V dopis za podjetja se doda poro čilo o uspešnem dobrodelnem 
koncertu ter se doda prošnja tudi za materialne dob itke, ki bi se jih lahko 
uporabilo za sre čelov na naslednji dobrodelni prireditvi. 

Sklep 4: Ga. Miklav čič pripravi poro čilo za svet staršev do torka 26. 5. 2015. 

 

Ad 2 

Ga. Odlazek Z vsemi prireditvami smo do 25. 5. 2015 zbrali 3.064,28 EUR, 
prispevkov učiteljev in staršev je bilo za 1. 082,00 EUR in sredstev sponzorjev za 
610,00 EUR. Porabljenih pa je bilo za 5.134,69 EUR (4.994,69 EUR za socialno 
šibke učence in 140,00 EUR za izvajanje nadstandardnih dejavnosti na šoli). 

Tako je novo stanje na  kontu šolskega sklada sedaj 3.330,37 EUR. 

 

V mesecu januarju smo Svet staršev prosili za posredovanje zaradi premajhne 
odzivnosti staršev na prošnjo za prispevke v šolski sklad.  

 



Stanje se je nekoliko izboljšalo. Prispevki staršev so se povišali in so trenutno 215,00 
EUR mesečno (prej 102,00 EUR). Od tega plačuje 16 staršev po 5 EUR, 23 staršev 
po 2 EUR, 9 staršev po 1 EUR in 8 staršev po 10 EUR. Enkratni prispevki staršev pa 
so znašali 269,00 EUR. 

Člani upravnega odbora razpravljajo o visokem znesku, ki je bil porabljen za socialno 
šibke učence in ga. Odlazek pove, da je tako visok znesek, ker je za nazaj poravnala 
vse neplačane obveznosti.  

Sklep 5: Na 1. roditeljskem sestanku morajo razredn iki opozoriti starše na 
plačilno nedisciplino in tudi da se lahko v primeru, da  ne zmorejo poravnati 
položnic, obrnejo na ga. Boughaba. 

Ad 3 

Ga. Odlazek pove, da je prispevek 604 € prinesel član skupine Brez zamere, ki so 
vse, kar so zbrali na svojem koncertu prispevali v šolski sklad. Članom upravnega 
odbora se zdi to dejanje zelo hvalevredno. 

Sklep 6: Ga. Miklav čič pripravi in pošlje zahvalo za člane skupine. 

Sklep 7: Naslednja seja UOŠS bo 21. 9. 2015 ob 17. 15. Prva to čka na dnevnem 
redu bo dobrodelni koncert. 

 

Seja se je zaključila ob 17.45. 

 

Ljubljana, 26.5. 2015 

 

Zapisnik zapisala Andreja Miklavčič   Zapisnik overil Miran Vene 

 

 

 

 


