
14. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
19. 1. 2016 OB 17. 00 V UČILNICI 1 

 
 

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

 
Dnevni red: 

 

1. Poročilo o stanju sredstev 
2. Dobrodelna prireditev 2016 
3. Razno 

 

Ad 1 

Ga. Odlazek poroča, da je bilo zbranih sredstev od prejšnje seje z dne 21. 9. 2015 pa 
do 19. 1. 2016 za 4.132,41€. Odhodkov je bilo za 3.176,66€. Stanje na posebnem 
kontu šolskega sklada na dan 19. 1. 2016 je 5.198,38€. 

Člani UOŠS so zadovoljni z odzivom staršev v letošnjem šolskem letu. Za prispevek 
sta se odločila 102 starša, kar je veliko več kot v lanskem šolskem letu. Manj pa so 
zadovoljni z odzivom lokalnih podjetij na prošnje za donacije, saj se je nanje odzvalo 
le 6 podjetij.  

Sklep 1: V mesecu juniju 2016 bodo člani UOŠS še enkrat pregledali sezname 
podjetij, ki jim pošiljajo prošnjo za donacije. Tak rat se bodo tudi dogovorili, 
katera podjetja bi lahko osebno obiskali v jeseni. 

Ad 2 

Ga. Miklavčič pove, da program za dobrodelno prireditev, ki bo 2. 3. 2016 
najverjetneje v šolski telovadnici, že oblikuje in da smo za sodelovanje pridobili znano 
slovensko skupino. Ga. Novljan predlaga, da bi se v program vključilo tudi kakšno 
izmed podružnic. Člani UOŠS so si razdelili delovne naloge v zvezi z dobrodelno 
prireditvijo.  

Sklep 2: Ga. Odlazek bo poskrbela za vezano knjigo računov, s katero bomo 
lahko izdajali ra čune za vstopnino. Prav tako bo poskrbela za vpis ra čunov v 
šolsko dav čno blagajno po dobrodelni prireditvi. 

Sklep 3: Ga. Miklav čič popravi prošnjo za materialna sredstva (promocijsk i 
material, izdelke), ki jo potem posreduje ostalim članom UOŠS preko 
elektronske pošte. Prav tako vsem članom UOŠS pošlje lanskoletni seznam 
donatorjev. 



Sklep 4: Ga. Miklav čič bo poskrbela za program, organizacijo in plakate. Ga. 
Legan Landeker, ga. Novljan, ga. Krivic, g. Cankar in g. Vene bodo obiskali 
podjetja, ki bi lahko darovala dobitke za dobrodeln i sre čelov. 

Sklep 5: Vsi dobitki se zbirajo na šoli v prometni učilnici v kleti rumene stavbe 
do 26. 2. 2016, ko se bodo tudi pakirali. Za samo p akiranje bi bilo potrebno 
dobiti še nekaj prostovoljcev(u čiteljev in u čencev 7. ali 8. razreda), o čemer bo 
ga. Miklav čič prosila ravnateljico, naj spregovori na naslednji konferenci. 

Sklep 6: Člani UOŠS se bodo sestali 22.2. 2016 ob 17.00, da s e dogovorijo še za 
zadnje podrobnosti v zvezi z dobrodelno prireditvij o. 

Sklep 7: Dobrodelni tek, ki je bil predlagan na sve tu staršev kot še ena možnost 
pridobivanja sredstev za šolski sklad, organizirali  v naslednjem šolskem letu. 
Za pomo č pri organizaciji in izvedbi bi prosili ŠD Zadvor. O podrobnostih se 
bodo člani UOŠS dogovorili na zadnji seji v letošnjem šol skem letu. 

Ad 3 

Člani UOŠS obravnavajo prošnjo za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti na 
šoli.  

Sklep 8: Člani UOŠS dodelijo 5 0 €  za sofinanciranje ekskurzi je v Koper na 
Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacij ske tehnologije, ki je 
namenjena u čencem, nadarjenim na podro čju matematike in logike. 

G. Vene je pripomnil, da UOŠS dobi prošnje za sofinanciranje nadstandardnih 
dejavnosti samo iz dveh aktivov in kako da iz drugih aktivov ni prošenj. Ga. Miklavčič 
pove, da so na šoli vsi obveščeni o tem. 

Sklep 9: Na naslednji konferenci se še enkrat vsem aktivom pove za možnost 
sofinanciranja nadstandardnih dejavnosti iz šolskeg a sklada. 

Seja se je zaključila ob 18.00. 

 

Ljubljana, 19.1. 2016 

 

Zapisnik zapisala Andreja Miklavčič   Zapisnik overil Miran Vene 

 


