
 
32. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
 
22. 1. 2020 OB 16. 30 V UČILNICI 2 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Dobrodelna prireditev; 
2. Razno.        

 
Prisotni (po abecednem redu): Barbara Bašelj, Peter Cankar, Lidija Legan Landeker, 
Andreja Miklavčič, Helena Trtnik, Miran Vene. 
 
Svojo odsotnost sta opravičili Staša Grünfeld in Sandra Belić. 
 
Ad 1 
 
Ga. Miklavčič predstavi program letošnje dobrodelne prireditve, približno časovnico in 
število nastopajočih. 
 
Sklep 1: Ga. Miklavčič se bo pozanimala, kdaj moramo pospraviti dvorano oz. ali 
se bodo odvijale dejavnosti že naslednje jutro in moramo pospraviti dvorano že 
takoj po prireditvi.  
 
Ostali člani poročajo o pridobivanju materialnih donacij za izvedbo srečelova na 
dobrodelni prireditvi in se dogovorijo, kdo bo obiskal še preostale potencialne 
donatorje. Pripravljenih pa bo več kot 450 dobitkov. 
 
Sklep 2: Cena vstopnine na prireditev bo 7€, cena srečke za srečelov pa 5€. 
 
Sklep 3: Ga. Miklavčič bo poskrbela, da bo pred vhodom v Zadružni dom visel 
plakat, na katerem bo pisalo, da je vstopnina na prireditev 7€. 
 
Sklep 4: Ga. Grünfeld bo pripravila parafirane bloke za izdajanje računov. 
 
Sklep 5: Karte bosta prodajali ga. Novljan in ga. Brigita. Pri izdajanju dobitkov 
na srečelovu bodo sodelovale ga. Bašič, ga. Legan Landeker in ga. Kelhar 
(učiteljica). Vodja učencev, ki bodo prodajali srečke, bo ga. Trtnik. Za usmerjanje 
in pogostitev obiskovalcev prireditve bosta skrbela g. Cankar in g. Vene. 
 
Sklep 6: Ga. Miklavčič se bo dogovorila še s 3 pari učencev za prodajanje srečk 
in še s 3 oz. 4 učitelji, ki bodo pomagali pri prireditvi spredaj. 
 
Sklep 7: Na dan prireditve se vsi sodelujoči dobimo pred Zadružnim domom ob 
15.45, da je dovolj časa za pripravo vseh dobitkov in pogostitve. 
 
Sklep 8: Obiskovalci lahko kupijo vstopnico in vstopajo v dvorano od 17.00 
naprej. 
 



Sklep 8: G. Cankar bo poslal končni seznam vseh donatorjev materialnih 
dobitkov ge. Miklavčič, da jih bo vključila v predstavitev. Seznam donatorjev se 
bo prikazoval pred začetkom, med odmorom in ob koncu prireditve. 
 

Ad 2 
 
Sklep 9: Vsem učiteljem na šoli bo ga. Miklavčič poslala nov postopek za 
starše, ki želijo zaprositi za sofinanciranje. Postopek se tudi objavi na spletni 
strani pod zavihkom šolskega sklada. 
 
Sklep 10: Za datum naslednje seje UOŠS se bodo člani UOŠS dogovorili po 
elektronski pošti. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.00. 
 
 
Zapisnik je zapisala       Zapisnik overil 
Andreja Miklavčič       Miran Vene 


