
25. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

20. 11. 2018 OB 16. 30 V UČILNICI 5 

 

Prisotni (po abecednem redu): Barbara Bašelj, Sandra Belič, Peter Cankar, Staša 
Grünfeld, Lidija Legan Landeker, Andreja Miklavčič, Helena Trtnik Miran Vene in 
častna članica Lucija Krivic 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev novih članov .  
2. Pregled sklepov iz zadnjega sestanka.  
3. Priprava na prireditev.  
4. Razno.        

 

Ad 1 

G. Vene pozdravi novi članici in jima razloži namen sklada in načine zbiranja denarja. 

Ga. Grünfeld poroča o stanju na kontu šolskega sklada, na katerem je trenutno 6.200 
€. V sklad prispeva 136 staršev, kar je več kot lani, vendar gre iz sklada vsak mesec 
približno 700 € za sofinanciranje taborov in prehrane za socialno šibke učence.  

 

Ad 2 

Člani UOŠS se dogovorijo, da bodo realizirali idejo, ki je bila podana na enem od 
roditeljskih sestankov v 3. razredu, in sicer bi na novoletnem sejmu postavili stojnico z 
rabljenimi, a lepo ohranjenimi igračami, ki jih bodo obiskovalci lahko vzeli v zameno za 
prostovoljni prispevek. 

Sklep 1: U čenci lahko oddajo igra če razrednikom do 5. 12. 2018, ki jih potem 
oddajo v škatlo pri zbornici. 

Sklep 2: UOŠS prosi go. Dvornik Ra čki, da pripravi stojnico na novoletnem 
sejmu. 

Sklep 3: Za stojnico bosta med novoletnim sejmom sk rbeli ga. Krivic in ga. Beli č. 

 

 

 



 

Sklep 4: Ga. Miklav čič se dogovori z g. Voglerjem, da naredi poseben elek tronski 
naslov za šolski sklad, katerega skrbnik bo g. Vene . 

Sklep 5: Ga. Miklav čič bo poslala novima članicama poro čilo šolskega sklada za 
lansko leto. 

Člani UOŠS ugotavljajo, da je seznam donatorjev na šolski spletni strani pomanjkljiv, 
zato prosijo go. Grünfeld, da to uredi. Poleg tega je potrebno narediti tudi bolj natančen 
seznam sofinanciranih dejavnosti z vsotami, ki naj ga pošlje v pregled tudi članom 
UOŠS. 

Ad 3 

Sklep 6: Materialne dobitke zbira ga. Legan Landeke r. Zbirajo se do 25. 1. 2019. 

Sklep 7: Člani UOŠS se dogovorijo, da bodo v letošnjem šolske m letu del zbranih 
sredstev namenili obnovi šolskih igriš č.  

Ad 4 

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

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

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:       Zapisnik overil: 

Andreja Miklavčič        Miran Vene 


