
24. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA UOŠS 

17. 9. 2018 ob 16. 30 v učilnici 1 

 

Prisotni (po abecednem redu): Barbara Bašelj, Peter Cankar, Lidija Legan Landeker, 
Andreja Miklavčič, Miran Vene in pridružena članica Lucija Krivic 

Odsotni: Staša Grünfeld (bolniška odsotnost), Boža Novljan 

 

Dnevni red: 

1. Izbira novih članov in predsednika UOŠS; 
2. Potek delovanja šolskega sklada v šolskem letu 2018/2019; 
3. Tekmovanje med razredi-potek in navodila; 
4. Pregled ostalih sklepov iz prejšnjega sestanka; 
5. Razno. 

 

Ad 1 

Že v lanskem letu se je mandat iztekel g. Venetu, g. Cankarju in ge. Novljan, ki pa so 
pristali, da podaljšajo svoje članstvo še za eno leto. Prisotni člani ugotavljajo, da je zelo 
težko pridobiti nove člane, saj večina  ne želi sodelovati zaradi časovne obremenitve.  

Sklep 1: Do naslednje seje se aktivno iš čejo novi člani. Ena od možnosti je tudi 
obvestilo na šolski spletni strani. 

 

Ad 2 

Člani UOŠS pregledajo poročilo, ki ga je g. Vene napisal za poročilo šole za šolsko 
leto 2017/2018.  

Sklep 2: Ga. Grünfeld pripravi zbirnik vseh dejavno sti, ki jih je sofinanciral šolski 
sklad, in ga posreduje g. Voglerju, da ga obesi na šolsko spletno stran pod 
zavihek šolskega sklada. 

Ga. Bašelj poroča o ideji, ki so jo podali starši na roditeljskem sestanku enega izmed 
3. razredov: učenci bi doma pobrskali za svojimi igračami, knjigami, ki jih več ne 
uporabljajo in so še vedno lepo ohranjene in te bi potem na novoletnem sejmu drugi 
lahko za simboličen prispevek v šolski sklad odkupili. 

Sklep 3: Ga. Miklav čič idejo predstavi ge. ravnateljici, Mojci Pajni č Kirn, s katero 
se posvetuje o možni izvedbi. 



Člani UOŠS prav tako ugotavljajo, da še vedno ni oblikovan plakat, s katerim bi se 
šolski sklad lahko predstavljal na lokalnih prireditvah in morda tudi tam zbiral 
prostovoljne prispevke. 

Sklep 4: Ga. Bašelj se pozanima glede pomo či pri oblikovanju plakata. Ga. 
Miklav čič oblikuje besedilo za plakat, ki ga potem preko mai la posreduje ostalim 
članom v pregled. Prav tako ga. Miklav čič poiš če slikovno gradivo o 
sofinanciranih dejavnostih in akcijah šolskega skla da v preteklosti. Rok za vse 
te aktivnosti je 26. 9. 2018. 

Sklep 5: UOŠS želi, da mentorji vseh sofinanciranih  nadstandardnih dejavnosti 
v prihodnje pošljejo vsaj eno fotografijo izvedene dejavnosti oz. ob objavi 
fotografij na spletni strani šole objavijo pripis, da je bila dejavnost sofinancirana 
s strani šolskega sklada. 

Ga. Miklavčič obvesti ostale člane, da je programski del dobrodelne prireditve za leto 
2018/2019 prevzela ga. Martina Kogovšek in da ima šolska skupnost v programu dela 
za letošnje šolsko leto tudi zbiralno akcijo papirja, katere izkupiček bo šel v šolski sklad. 

Sklep 6: Datum dobrodelne prireditve v šolskem letu  2018/2019 je sreda, 6. 2. 
2019. 

Ad 3 

Ga. Bašelj poroča, da so bili na roditeljskem sestanku v enem od 3. razredov skeptični 
glede smiselnosti nagrajevanja razreda z največ starši, ki prispevajo v šolski sklad. 
Izražen je bil pomislek, da se morda avtomatično izloči razrede, v katerih je več 
socialno šibkih družin, ki ne morejo prispevati. Člani UOŠS se s tem ne strinjajo in 
želijo obdržati nagrajevanje razredov. 

Sklep 7: Ga. Miklav čič poskrbi za prispevek na spletni strani šole, v kat erem se 
objavi, da bo tudi ob koncu letošnjega šolskega let a razred z najve č starši, ki 
prispevajo v šolski sklad, nagrajen. Prispevek pred  objavo pošlje v pregled 
ostalim članom UOŠS. 

Sklep 8: Člani UOŠS bodo go. ravnateljico prosili, da o akcij i nagrajevanja 
spregovori tudi na svetu staršev 26. 9. 2018. 

Ad 4 

Ga. Bašelj opozori, da je seznam donatorjev na spletni strani pomanjkljiv. 

Sklep 8: UOŠS prosi go. Bašelj, da skupaj z go. Grü nfeld pregleda in posodobi 
seznam donatorjev.  

Ad 5 

Sklep 9: Ga. Miklav čič posodobi prošnjo za donatorje in jo skupaj s sezna mom 
morebitnih donatorjev pošlje ostalim članom UOŠS, ki ju pregledajo. 



Sklep 10: Prošnje za donatorje se pošiljajo v mesec u novembru.  

Sklep 11: Ga. Miklav čič bo na pedagoški konferenci prosila razrednike, da po 
elektronski pošti v mesecu oktobru  staršem razpošl jejo prošnjo za materialne 
dobitke za dobrodelno prireditev. 

Sklep 12: Naslednja seja bo v ponedeljek, 19. 11. 2 018, ob 17.00. 

 

Seja se je zaključila ob 18. 00. 

Ljubljana, 17. 9. 2018 

Zapisnik zapisala Andreja Miklavčič  Zapisnik overil Miran Vene 


