
21. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

15. 11. 2017 ob 16.00 v učilnici 5 

 

Prisotni(po abecednem redu): Barbara Bašelj,  Lucija Krivic, Lidija Legan Landeker, Andreja 
Miklavčič,  Miran Vene. 

Dnevni red: 

1. Pregled seznamov. 
2. Zbiranje dobitkov. 
3. Priprava na dogodek-potek. 
4. Razno.        

 

Ad 1 

Člani UOŠS skupaj pregledajo sezname donatorjev in določijo, kdo bo obiskal oz. kontaktiral 
katero podjetje. 

Ad 2 

Sklep 1: Dobitki se zbirajo do 24. 1. 2018, da je potem še dovolj časa za pakiranje. 

Ad 3 

Ga. Miklavčič poroča o programu, ki je predviden za dobrodelno prireditev.  Člani UOŠS 
razpravljajo o ceni vstopnice in srečke za srečelov. 

Sklep 2: Cena vstopnice za dobrodelno prireditev se dvigne na  6€, cena srečke za 
srečelov pa se dvigne na 5€. 

Člani UOŠS prav tako razpravljajo o tem, da se vstopnice prodaja na vhodu pri knjižnici. 
Prodajalce srečk pa bi bilo potrebno opremiti z razpoznavnimi kapami ali majicami. 

Ad 4 

Ga. Grünfeld poroča o stanju na posebnem kontu Šolskega sklada, na katerem je 7.351€. Pove 
tudi, da je na šoli vsak mesec med 10 in 15 učencev, katerim šolski sklad dodatno 
subvencionira plačilo kosila. Ker je rednih odlivov  za cca. 600 evrov vsak mesec, g. Vene 
želi vedeti, koliko staršev redno prispeva v šolski sklad, da lahko UOŠS smortno načrtuje 
porabo sredstev. 

Sklep 3: Ga Grünfeld bo pripravila po izdaji novembrskih položnic seznam oz 
razporeditev staršev, ki prispevajo mesečno v šolski sklad. 

Ga. Bašelj pove, da iz pogovorov z drugimi starši vidi, da vsi starši še ne vedo za šolski sklad 
in njegov namen, zato predlaga, da se stori še kaj za njegovo prepoznavnost. Ga. Krivic 
predlaga plakat, na katerem bi se predstavil šolski sklad, in bi ga obesili na več mestih v šoli. 



G. Vene pa predlaga film o šolskem skladu, ki bi ga lahko predvajali na roditeljskih sestankih 
oz. v šolski avli. 

Člani UOŠS obravnavajo dve prošnji za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti na šoli. 

Sklep 4: Prošnja za sofinanciranje ogleda predstave v angleškem jeziku je zavrnjena. 

Sklep 5: Prošnja za sofinanciranje nakupa rekvizitov in kostumov za dramski krožek je 
odobrena v vrednosti 150€. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17. 30. 

Ljubljana, 16. 11. 2017 

Zapisnik napisala: Andreja Miklavčič   Zapisnik overil: Miran Vene 


