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Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Upravnega odbora OŠ Sostro  
2. Poročilo o stanju sredstev   
3. Organizacija dobrodelne prireditve 
4. Razno 

 

Ad 1 

Sklep 1: Zapisnik 10. seje UOŠS potrdijo vsi člani. 

 

Ad 2 

Ga. Alenka Odlazek poroča o finančnem stanju na posebnem kontu šolskega sklada. Na dan 22. 
9. 2014 je bilo stanje na kontu ŠS 4.348,50€. Bilo je kar nekaj odhodkov (1.063,06 € za nakup 
učbenikov za socialno šibke učence, 904,61€ za tabore socialno ogroženih učencev). Prihodkov je 
bilo za 1.327,92 € (400€ Petrol, 285€ prispevkov staršev in učiteljev, 304€ položnice, 55€ učenci, 
21€ taborniki, 191€ novoletni sejem, 71€ kostanjev piknik). G. Vene je postavil vprašanje, zakaj ni 
več lokalnih podjetij prispevalo in ali so šli ven dopisi  s prošnjami za donacije, ki jih vsako leto 
pošiljamo lokalnim podjetjem.  

Sklep 1: Potrebno je preveriti, ali so bile letos t udi razposlani dopisi za donacije lokalnim 
podjetjem in če niso bili, kje je prišlo do napake. 

Za prispevanje pri rednih položnicah se je odločilo 22 staršev, katerih celoletni prispevek bo cca. 
800 €. G. Vene izrazi razočaranje nad majhnim številom staršev, ki so se odzvali na dopis, in 
meni, da se starši ne zavedajo dovolj, kaj sklad pomeni za vse učence na šoli, saj ne pomaga le 
socialno šibkim učencem, ampak omogoča tudi sofinanciranje nadstandarda. Ga Miklavčič 
poudari, da je vendarle precejšna razlika med zneskom, ki so ga starši prispevali lansko šolsko 
leto, in zneskom, ki ga bomo iz tega naslova pridobili letos, in da je kljub vsemu napredek. G. 
Cankar tudi pove, da sam preko maila ni dobil dopisa, ki je bil namenjen staršem in s katerim bi 
lahko prispeval v šolski sklad. 

Sklep 2: Potrebno je preveriti pri ga. Barbari Sela n, ali so vsi, ki položnice prejemajo preko 
maila, prejeli tudi dopis za prispevanje v šolski s klad. 

Člani razpravljajo o tem, kaj se še lahko naredi, da bi se starši zavedeli pomembnosti prispevanja 
v šolski sklad. Ga. Legan Landeker predlaga, da bi razredniki spet spregovorili na roditeljskih 
sestankih. Ostali člani menijo, da bi morda sedaj vključili še predstavnike staršev. 

Sklep 3: Ga. Miklav čič še v tem tednu pripravi kratko poro čilo o zbranem denarju, ki ga bo 
g. Vene posredoval predsednici Sveta staršev ga. Br umat. S stanjem bo ga. Brumat 
seznanila predstavnike staršev iz vseh razredov in jih prosila, da poro čilo in spremni dopis 
preberejo na naslednjem roditeljskem sestanku. Poro čilo se obesi tudi na  šolsko spletno 
stran. 



Ga. Boughaba članom UOŠS predstavi način preverjanja socialno šibkih učencev oz. prihodkov 
njihovih staršev in postopek dodeljevanja sredstev. Šolski sklad je v celoti financiral nakup 
učbenikov za socialno šibke učence, sofinanciral je tabore in zimsko šolo v naravi za socialno 
šibke učence (šola pri tem vztraja, da vsaj en obrok poravnajo starši), letno šolo v naravi pa 
zaenkrat še sofinancira MOL.  

G. Vene je vprašal, ali je na voljo seznam socialno šibkih učencev, da bi se dalo že vnaprej 
presoditi, koliko denarja bo moral šolski sklad nameniti za določeno dejavnost. Ga. Miklavčič pove, 
da tudi razredniki nimajo teh podatkov, saj gredo vse prošnje izključno preko ga. Boughaba. Ga. 
Boughaba tudi pove, da gre pri tem za varstvo osebnih podatkov. 

Ad 3 

Ga. Miklavčič pove, da se je zbral organizacijski odbor za dobrodelno prireditev, ki ga sestavljajo 
Andreja Miklavčič, Katarina Leban Škoda, Maruša Babnik, Lilijana Stepic in Mitja Vatovec. V 
grobem je predstavila predviden program in člane seznanila s stopnjo organizacije.  

Ga. Krivic je imela pomislek, da nastopajo vedno isti otroci in posledično se potem vedno isi starši 
udeležujejo prireditev. Ga. Miklavčič pove, da je program zastavljen širše in da bodo na prireditvi 
tudi gostje, s katerimi imamo namen pritegniti tudi okoliške prebivalce, ki morda nimajo več otrok v 
OŠ Sostro.  

Sklep 4: Ga. Miklav čič pripravi dopis za podjetja, ki bi lahko prispevala  dobitke za sre čelov. 
Ga. Legan Landeker, Ga. Krivic, ga. Novljan, g. Can kar in g. Vene pa prevzamejo 
pridobivanje in prinašanje dobitkov v šolo. Ga. Leg an Landeker bo poskrbela za zbiranje 
dobitkov. 

Ga. Krivic se je dogovorila z Aktivom kmečkih žena, da bodo napekle in pripravile pecivo. Prav 
tako se je o prireditvi pogovarjala z ga. Čučulović in ga. Černilec, ki sta pripravljeni sodelovati. 

Sklep 5: G. Cankar bo nadzoroval podeljevanje dobit kov pri sre čelovu. Ga. Krivic pa bo 
prosila ga. Čučulovi ć in ga. Černilec za pomo č pri prodaji kart. 

Sklep 6: Ga. Odlazek bo poskrbela za vse potrebno z a prodajo kart, ki jih bomo prodajali 
pred koncertom. Cena karte bo 5€  na odraslo osebo, za otroke pa bi imeli simboli čno ceno 
(npr. 10 plasti čnih pokrov čkov). 

Sklep 7: Ga. Miklav čič se zaveže, da bo skupaj s Katarino Leban Škoda pos krbela za 
plakate, ki jih bodo narisali otroci in jih bodo ob esili na vsa pomembnejša mesta v šolskem 
okolišu. Plakati morajo biti obešeni do 15. 2. 2015 . 

Sklep 8: UOŠS se bo na kratko sestal 16. 2. 2015 ob  17.00, da se pogovori o organizaciji 
dobrodelne prireditve. 

Ad 4 

Člani UOŠS obravnavajo dve prošnji za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti na šoli. Aktiv 
matematikov prosi za delno kritje prevoza na matematično ekskurzijo v Koper. Aktiv anglistov pa 
prosi za delno kritje stroškov ogleda predstave v angleškem jeziku. 

Sklep 9: Člani UOŠS dodelijo 50€  za matemati čno ekskurzijo v Koper in 90€  za predstavo v 
angleškem jeziku. 



Sklep 10: Ga. Miklav čič obvesti u čitelje, da do naslednje seje UOŠS ne sprejema proše nj za 
sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti. 

G. Vene ponovno sprašuje, ali je potrebno vsem učencem sofinancirati nadstandardne dejavnosti 
in ali ne bi bilo smiselno to početi samo za socialno šibke. Ga Miklavčič opozori, da je eden od 
dveh osnovnih namenov šolskega sklada tudi sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti in pri tem 
ni pomembno, ali je učenec socialno šibek. Veliko dejavnosti se udeležujejo isti učenci, kar je 
lahko za starše velik strošek. G. Vene se sprašuje, ali  se socialno šibki učenci sploh udeležujejo 
nadstandardnih dejavnosti, če le te predstavljajo strošek za starše. Predlaga, da bi šolski sklad 
plačeval celoten znesek nadstadardnih dejavnosti za socialno šibke učence. Člani UOŠS o tem 
glasujejo. 

Sklep 11: Mentorji nadstandardnih dejavnosti se s s eznamom udeležencev obrnejo na ga. 
Boughaba, ki seznam pregleda in za morebitne social no šibke u čence se avtomatsko 
odobri kritje celotne cene dejavnosti. 

Sklep 12: Vsa obvestila za starše o nadstandarnih d ejavnostih, ki jih bo sofinanciral šolski 
sklad, morajo biti opremljena tudi s podatkom, v ko likšnem znesku na posameznega 
učenca je dejavnost sofinanciral šolski sklad.  

Sklep 13: Naslednja redna seja UOŠS bo 18. 5. 2015 ob 17.00. 

 

Seja se je zaključila ob 18. 30. 

 

Ljubljana, 20.1. 2015 

 

Zapisnik zapisala Andreja Miklavčič   Zapisnik overil Miran Vene 


