
27. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

6. 3. 2019 OB 16. 00 

 

Prisotni (po abecednem redu): Barbara Bašelj, Aleksandra Belič, Lidija Legan 
Landeker, Andreja Miklavčič, Mojca Pajnič Kirn, Helena Trtnik, Miran Vene in 
pridružena članica Lucija Krivic 

Odsotni: Staša Grünfeld (bolniška odsotnost), Peter Cankar 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika; 
2. Obnova šolskih igrišč; 
3. Razno. 

 

Ad 1 

UOŠS pregledajo zapisnika zadnje seje in ga potrdijo. Ugotovijo, da so bili sklepi 
izpeljani. 

Ad 2 

Ga. ravnateljica poroča o dosedanje napredku pri obnovi šolskih igrišč. Morebitni 
izvajalec del je že bil na ogledu in ravnateljica pričakuje, da bo dobila ponudbo v 
naslednjem tednu. Pričakovani vložek je približno 40,000 evrov, vendar bo tudi poseg 
največji do sedaj. Na igrišču za 1. do 3. razred se načrtuje globji izkop in namestitev 
posebne membrane, ki vodo prepušča samo navzdol. Na ta način bi se uredila 
drenaža, ki je trenutno največja težava. Nato pa bi se na tem igrišču namestilo večje 
multifunkcionalno igralo. Na igrišču za 4. do 9. razred pa je potrebno zamenjati tartan 
in obnoviti tekaško progo.  Na tem igrišču bi tudi namestili klopi in mize, pri katerih bi 
se lahko izvajal pouk na prostem. Člani UOŠS so se z go. ravnateljico dogovorili o 
nadaljnih korakih. 

Sklep 1: V mesecu aprilu bodo starši dobili posebno  položnico za namensko 
donacijo v šolski sklad za obnovitev šolskih igriš č. Priložen bo kratek dopis z 
obrazložitvijo donacije. 

Sklep 2: Ga. Miklav čič do 8. 3. 2019 sestavi poseben dopis o namenskem 
zbiranju donacij, ki ga bo ga. tajnica poslala pred stavnikom v svetu staršev. 
Predstavniki bodo potem dopis prebrali na naslednje m roditeljskem sestanku ali 
pa ga poslali po elektronski pošti vsem staršem v o ddelku. 



Sklep 3: Ga. ravnateljica se bo skupaj z g. Venetom  sestala z g. Koprivnikarjem, 
da se dogovorijo glede morebitnega prispevka četrtne skupnosti Sostro. 

Sklep 4: Ko bodo znani na črti in finan čni plan, se bo ga. ravnateljica dogovarjala 
tudi z MOL-om glede sofinanciranja obnove. 

Sklep 5: Ko bodo znani na črti, bodo člani UOŠS poskušali pridobiti tudi 
materialne in finan čne donacije razli čnih podjetij.  

Sklep 6: Za datum naslednje seje se bodo člani UOŠS dogovorili po elektronski 
pošti.  

 

Seja se je zaključila ob 17. 00. 

Ljubljana, 7. 3. 2019 

Zapisnik zapisala Andreja Miklavčič   Zapisnik overil Miran Vene 


