13. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
21. 9. 2015 OB 17. 00 V UČILNICI 1

Prisotni (po abecednem redu): Peter Cankar, Lucija Krivic, Andreja Miklavčič, Alenka
Odlazek, Mojca Pajnič Kirn, Miran Vene.
Boža Novljan se je vnaprej opravičila za odsotnost.
Lidija Legan Landeker je na bolniški odsotnosti.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Upravnega odbora OŠ Sostro
2. Plan za šolsko leto 2015/2016
3. Razno
Ad 1
Člani upravnega odbora pregledajo in potrdijo zapisnik 12. seje Upravnega odbora
šolskega sklada.

Ad 2
G. Vene pove, da je bilo šolsko leto 2014/2015 najbolj uspešno leto doslej glede na
zbrana sredstva. Tudi leto 2015/2016 se je začelo dobro, saj so se starši dobro
odzvali na prošnjo za prostovoljne prispevke, ki so jih razredniki razdelili na prvih
roditeljskih sestankih.
Člani UOŠS razpravljajo o planu za šolsko leto 2015/2016.
Sklep 1: Cilj zbranih sredstev za šolsko leto 2015/2016 je 15,000 € .
Sklep2: G. Vene bo pregledal seznam lokalnih podjetij, katerim bomo pošiljali
prošnjo za donacije.
Sklep 3: Ga. Miklavčič popravi prošnje za donacije tako, da se vključi še
prošnja za materialna sredstva, ki bi jih lahko uporabili na srečelovu. Ta
materialna sredstva se bodo zbirala na podstrehi rumene stavbe.
Sklep 4: Prošnje bo ga. Perovšek poslala na naslove podjetij v mesecu
oktobru. Prošnje pa se bodo razdelile tudi staršem na naslednjih roditeljskih
sestankih.
Sklep 5: UOŠS bo tudi v letošnjem šolskem letu organiziral dobrodelno
prireditev in sicer 2. 3. 2016 ob 18.00.

Sklep 6: G. Vene bo na svetu staršev vprašal, ali so še kakšne ideje za zbiranje
sredstev. Na Svetu staršev se je kot najbolj zanimiva podala ideja o organizaciji dobrodelnega teka
oz. pohoda na Lipoglav (prispevek startnina).

Sklep 7: Ga. Miklavčič pripravi dokument Plan za šolsko leto 2015/2016, ki ga
posreduje ga. Ambrož za LDN in obravnavo na svetu staršev.
Ad 3
Člani UOŠS obravnavajo dve prošnji za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti na
šoli. Glede na to, da imamo v letošnjem šolskem letu nekaj zagotovljenih sredstev za
pomoč socialno šibkim učencem, se člani strinjajo, da bi se lahko nekaj več denarja
namenilo tudi nadstandardnim dejavnostim.
Sklep 8: Člani UOŠS dodelijo 90 € za sofinanciranje ogleda predstave v
angleškem jeziku.
Sklep 9: Člani UOŠS dodelijo 100 € za financiranje prehrane učencev, ki bodo
sodelovali na izobraževanju za vrstniške mediatorje.
Sklep 10: Vse nadaljnje prošnje bodo člani UOŠS obravnavali preko
elektronske pošte.

Seja se je zaključila ob 18.00.

Ljubljana, 22.9. 2015

Zapisnik zapisala Andreja Miklavčič

Zapisnik overil Miran Vene

