
29. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
10. 9. 2019 OB 16. 30 V UČILNICI 5 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev članov za naslednje dveletno obdobje.  
2. Način dela v šolskem letu 2019/20.  
3. Plan dela v šolskem letu 2019/20. 
4. Razno        

 
Prisotni (po abecednem redu): Barbara Bašelj, Aleksandra Belič, Peter Cankar, Lidija Legan 
Landeker, Andreja Miklavčič, Helena Trtnik, Miran Vene. 
 
Ad 1 
 
G. Vene prisotnim članom UOŠS razloži, da se je na prošnjo in argumente ge. ravnateljice odločil, 
da še ne bo zaključil z delom v UOŠS, vendar želi, da se ostali člani izrečejo glede njegove funkcije 
predsednika UOŠS. G. Cankar želi zaključiti svoj mandat člana UOŠS, vendar je pripravljen ostati 
kot pridružen član in pomagati pri dogodkih, ki jih bo UOŠS organiziral v bodoče. Tudi ga. Bašelj je 
povedala, da bo zaradi večje obremenitve v službi morala zapustiti UOŠS, ki pa mu je prav tako še 
vedno pripravljena pomagati kot pridružena članica. 
 
Sklep 1: G. Vene je ponovno izvoljen za predsednika UOŠS. G. Cankar se je glasovanja 
vzdržal. 
 
Sklep 2: G. Vene in ga. Legan Landeker bosta na prvi seji Sveta staršev predstavnike 
oddelkov obvestila, da UOŠS išče še enega člana izmed staršev in prosila, da nagovorijo 
preko elektronske pošte še ostale starše iz oddelčnih skupnosti. Novi član UOŠS bi prišel na 
naslednjo sejo UOŠS. 
 
Ad2 
 
G. Vene predstavi finančno poročilo šolskega sklada za prejšnje leto. Zaskrbljujoče je, da se je za 
skoraj 50% povečal odhodek za pomoč socialno šibkim (v letu 2017/2018 cca. 6,000€, v letu 
2018/2019 pa cca. 11,000€). G. Vene poudari, da je pomembno, da se del sredstev namenja pomoči 
socialno šibkim učencem, vendar je bilo v lanskem šolskem letu za to namenjenih razmeroma veliko 
sredstev. Vsi člani se strinjajo, da je potrebno urediti postopek dodeljevanja finančne pomoči 
socialno šibkim učencem. Je pa zelo pomemben tudi podatek, da so večino sredstev v šolski sklad 
prispevali starši z direktnimi nakazili na začetku šolskega leta ali preko celega šolskega leta ali z 
donacijami na dobrodelni prireditvi oz. drugih šolskih prireditvah. Nekateri starši so sredstva tudi 
namensko donirali (za socialno šibke učence ali za obnovo šolskega igrišča). G. Vene ocenjuje, da 
je bilo šolsko leto 2018/2019 zelo uspešno, saj je UOŠS prvič dosegel zastavljeni cilj glede zbranih 
sredstev, prav tako pa so na OŠ Sostro uspešno izpeljali projekt obnove malega šolskega igrišča, 
pri katerem je del sofinanciral tudi Šolski sklad. 
 
Sklep 3: Člani UOŠS bodo za pomoč pri oblikovanju postopka za dodeljevanje pomoči iz 
šolskega sklada socialno šibkim učencem prosili go. ravnateljico, ki jim svoj predlog pošlje 
preko elektronske pošte. Člani UOŠS se bodo o predlogu ge. ravnateljice korespondenčno 
dogovorili. 
 
Sklep 4: Ga. Miklavčič bo od ge. Grünfeld pridobila podatke o obnovi malega šolskega igrišča 
in preko elektronske pošte poslala ostalim članom UOŠS. 
 
 



Ad 3 
 
Člani UOŠS razpravljajo o številnih idejah za šolsko leto 2019/2020. 
 
Sklep 5: UOŠS bo poleg sredstev za socialno šibke učence zbiral namenska sredstva za 
obnovo velikega šolskega igrišča (1. del obnova tartana na stezi in odbojkarskem igrišču, 
nekaj miz za izvajanje pouka na prostem, 2. del: obnova asfaltiranega dela igrišča). 
 
Za obnovo velikega šolskega igrišča je potrebno pridobiti projekt in oceno stroškov. 
 
Sklep 6: UOŠS bo organiziral dobrodelno prireditev, ki bo 12. 2. 2020 v Zadružnem domu 
Zadvor.  
 
Sklep 7: UOŠS bo organiziral zbiralno akcijo papirja. Prav tako se UOŠS želi udeležiti 
novoletnega bazarja s svojo stojnico. 
 
Ga. Bašelj je v mesecu avgustu preko elektronske pošte predlagala, da bi UOŠS organiziral 
dobrodelni koncert z več glasbenimi gosti. Koncert bi potekal na šolskem igrišču, vabljena pa bi bila 
širša javnost iz okolice. Ostali člani se strinjajo, da je to dobra ideja, vendar imajo nekateri pomisleke 
zaradi časovne obremenitve in zahtevnosti organizacije takega dogodka. G. Vene in ga. Trtnik imata 
predlog, da bi organizacijo dogodka na taki ravni prepustili nekomu, ki se s tem profesionalno 
ukvarja.  
 
Sklep 8: Člani UOŠS se dogovorijo, da bodo do naslednje seje pridobili več informacij o tem, 
kaj vse je potrebno, da se izpelje dogodek na taki ravni. Ga. Trtnik se bo pozanimala glede 
možnosti, da bi pridobili profesionalnega organizatorja dogodkov, ki bi nam bil pripravljen 
pomagati.  
 
Sklep 9: Člani UOŠS bodo v oktobru in novembru obiskali čim več podjetij, ki jim bodo 
odnesli prošnje za donacije. Nekaterim podjetjem pa bodo poslali prošnje preko pošte. 
 
Ad 4 
 
Sklep 10: Naslednja seja UOŠS bo 6. 11. 2019 ob 16.30. 
 
Seja se je zaključila ob 18. 10. 
 
 
Zapisnik zapisala      Zapisnik overil  
Andreja Miklavčič      Miran Vene 
 
 
 


