
15. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
6. 6. 2016 OB 17. 00 V UČILNICI 1 

 
 

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

 
Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika in razprava ob koncu mandata sedanjega sestava UOŠS 
2. Poročilo o stanju sredstev 
3. Razno 

 

Ad 1 

Člani UOŠS pregledajo zapisnik 14. seje in ugotovijo, da so bili vsi sklepi glede 
dobrodelne prireditve izpeljani. G. Vene poudari, da je bila dobrodelna prireditev 
uspešna, saj smo zbrali kar nekaj sredstev, s katerimi bomo lahko pomagali socialno 
šibkim družinam in tudi pri sofinanciranju nadstandarda. 

Člani UOŠS se pogovarjajo o željah glede nadaljevanja dela v upravnem odboru. G. 
Cankar izrazi pomislek, da bi bilo dobro, da bi v UOŠS prišli novi člani s strani 
staršev, da bi še več staršev dobilo vpogled v delovanje UOŠS in tudi v to, kakšne so 
potrebe na šoli. G. Vene izrazi željo, da bi nadaljevali v isti sestavi, saj ekipa odlično 
deluje. Tudi preostali člani se s tem strinjajo, vendar pod pogojem da se začne že 
pred koncem mandata  iskati in tudi aktivno vključevati prihodnje člane upravnega 
odbora v delo UOŠS. 

Sklep 1:  

Člani UOŠS se strinjajo, da bi v isti sestavi nadalj evali delo v UOŠS še en 
mandat. 

Ad 2 

Ga. Odlazek poroča, da je bilo zbranih sredstev od prejšnje od dne 19. 1. 2016 pa do 
6. 6. 2016 za 7.619,72€(3,500€ Belektron za socialno šibke učence, 1.022€ prispevki 
staršev preko položnic, 1.100,00€ vstopnina in 1.492,00€ prostovoljni prispevki na 
dobrodelni prireditvi, 305,00€ Andrej Žvanut s.p. in 190,00€ prostovoljni prispevki 
fizičnih oseb). Odhodkov je bilo za 2.405,38€. Stanje na posebnem kontu šolskega 
sklada na dan 6. 6. 2016 je 10.412,72€. 

 



Sklep 2: Ga. Miklav čič bo poslala v pregled in dopolnitev preostalim članom 
UOŠS dopis za starše. O tem, da bodo starši to dobi li pri zadnji položnici v 
letošnjem šolskem letu, bo obvestila tudi razrednik e na naslednji pedagoški 
konferenci. 

Ad 3 

Člani UOŠS obravnavajo prošnjo za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti na 
šoli.  

Sklep 3: Člani UOŠS dodelijo 100 €  za sofinanciranje ekskurzi je v Krško v Svet 
energije, ki je namenjena u čencem, nadarjenim na podro čju naravoslovja in 
tiste, ki jih zanima podro čje tehnike in fizike. 

Člani razpravljajo o tem, za katere stvari bi se namenila sredstva v prihodnjem 
šolskem letu. G. Vene meni, da bi se lahko glede na to, da je zbranega denarja 
dovolj, sredstva v enaki meri namenila tako za pomoč socialno šibkim kot tudi za 
sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti na šoli. 

Sklep 4: Ena izmed to čk na dnevnem redu prve seje v septembru bo tudi 
razporejanje sredstev v šolskem letu 2016/2017. 

Sklep 5: Ga. Miklav čič bo glede organizacije športne prireditve prosila z a 
pomo č g. Draba in poskusila bo tudi dobiti kontakt iz ŠD  Zadvor, da bi jih 
prosili za pomo č pri organizaciji prireditve. Prireditev bi organiz irali v letu 2017. 

Sklep 6: Za datum prve seje v septembru se bodo člani UOŠS dogovorili preko 
elektronske pošte v za četku šolskega leta 2016/2017. 

Seja se je zaključila ob 18.00. 

 

Ljubljana, 7.6. 2016 

 

Zapisnik zapisala Andreja Miklavčič   Zapisnik overil Miran Vene 

 

 


