20. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
18. 9. 2017 ob 16.30 v učilnici 4

Prisotni(po abecednem redu): Barbara Bašelj, Peter Cankar, Igor Koprivnikar, Lucija Krivic,
Lidija Legan Landeker, Andreja Miklavčič, Miran Vene.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pozdrav novim članom in potek delovanja šolskega sklada v šolskem letu 2017/2018;
Prispevki po razredih;
Pregled ostalih sklepov prejšnje seje;
Možnost organiziranja dobrodelnega tekmovanja v nordijski hoji;
Razno.

Ad 1
G. Vene nagovori prisotne in novo pridruženima članoma, ga. Bašelj in g. Koprivnikarju,
razloži namen in delo šolskega sklada.
Sklep 1: Ga. Barbara Bašelj postane polnopravna članica UOŠS namesto ga. Krivic. Ga.
Krivic pa se strinja s tem, da še vedno pomaga UOŠS pri organizaciji prireditev.
G. Vene predstavi poročilo šolskega sklada za leto 2016/2017, ki je del poročila OŠ Sostro. V
poročilu je razvidno, da je kljub velikemu številu poslanih prošenj za donacije podjetjem bilo
prispevkov malo. Ga. Bašelj komentira, da je zelo pomemben osebni stik in da bi bilo nujno,
da člani UOŠS poskusijo čim več lokalnih podjetij obiskati, saj bo tako več možnosti, da se
podjetja odločijo za donacijo.
Sklep 2: V oktobru 2017 se pošlje pisne prošnje podjetjem, ki so že donirala šolskemu
skladu v zadnjih treh letih. Čim več ostalih podjetij bodo poskusili osebno obiskati člani
UOŠS, zato jim ga. Miklavčič preko elektronske pošte pošlje popravljeno prošnjo za
donacije in imenik podjetij.
Sklep 3: Ga. Miklavčič se pri ravnateljici, ga. Pajnič Kirn in pri računovodkinji, ga.
Grünfeld, pozanima, koliko denarja je lahko na posebnem kontu in ali obstaja možnost,
da bi šolski sklad imel poseben račun.
Člani UOŠS razpravljajo o tem, kako priti direktno do otrok na šoli, ki potrebujejo pomoč. G.
Vene meni, da je na šoli zagotovo še nekaj otrok, ki nujno potrebujejo pomoč, a je ne dobijo,
ker je morda starše sram in sploh po pomoč ne pridejo. Ga. Bašelj se sprašuje, ali bi bilo
možno, da bi šolski sklad otrokom oz. družinam pomagal tudi konkretno z nakupom
materialnih dobrin.
Sklep 4: OUŠS še enkrat prosi razrednike, da so pozorni in če opazijo stisko pri otroku,
da se obrnejo direktno na šolski sklad. V ta namen bo ga. Miklavčič kontaktirala g.
Voglerja, ali je možno narediti poseben elektronski naslov za šolski sklad, na katerega bi

se lahko obrnili tako razredniki kot starši. Za pregledovanje elektronske pošte na tem
naslovu bosta zadolžena g. Vene in ga. Legan Landeker.
Sklep 5: Sveta staršev se bosta udeležila g. Koprivnikar in g. Cankar, da nagovorita
starše v zvezi z donacijami oz. prispevanjem materialnih dobitkov.
Sklep 6: Ga. Grünfeld pripravi poročilo, koliko evrov je bilo v šolskem letu namenjenih
socialno šibkim učencem in koliko sofinanciranju nadstandardnih dejavnosti, da lahko
tudi o tem g. Koprivnikar in g. Cankar poročata na svetu staršev.
Ad2
G. Vene predstavi idejo prispevanja po razredih, o kateri so člani UOŠS razpravljali že na
prejšnji seji UOŠS.
Sklep 7: UOŠS bo ob koncu šolskega leta za razred, v katerem je bilo največje število
donatorjev, pripravil presenečenje.
Ga. Bašelj predlaga, da bi se več delalo tudi na dobrodelnosti otrok, da bi tudi otroke učili
delati za skupno dobro. Zdi se, da otroci na šoli ne vedo, da imamo šolski sklad in zakaj ga
imamo. Člani UOŠS razpravljajo o različnih idejah, kaj bi lahko naredili za večjo
prepoznavnost šolskega sklada med otroki pa tudi za to, da bi dobrodelnost postala vrednota
na OŠ Sostro.
Sklep 8: Ga. Miklavčič bo ostale člane UOŠS do 10. 10. 2017 obvestila, kakšne aktivnosti
bodo na šoli speljali, da bo dobrodelnost postala vrednota in bo tudi šolski sklad bolj
prepoznaven med otroki.

Ad 3
Sklep 9: Vsi sklepi s prejšnje seje so bili realizirani.
Ad 4
Ga. Legan Landeker poroča, da se je pogovarjala z gospo, ki poučuje nordijsko hojo, vendar
je le ta imela zadržke glede organizacije tekmovalne prireditve z nordijsko hojo. G.
Koprivnikar meni, da je takih prireditev v lokalni skupnosti že preveč in bi se morda lahko
priključili k že obstoječim prireditvam. Ga. Bašelj tudi komentira, da je sicer prireditev za
odrasle veliko, manj pa je prireditev, ki bi bile namenjene samo otrokom.
Sklep 10: Člani UOŠS bodo stopili v stik z organizatorji prireditev v lokalni skupnosti in
se pozanimali o možnosti za sodelovanje.
Ad 5
Člani UOŠS obravnavajo dve prošnji za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti na šoli.

Sklep 11: Prošnja za sofinanciranje strokovne ekskurzije v Munchen/Salzburg je
nepopolna, zato je zavrnjena. V kolikor mentorici vesta, da bi se želel ekskurzije
udeležiti tudi otrok iz socialno šibke družine, naj se obrneta na šolski sklad, ki bo
pomagal sofinancirati ekskurzijo za tega učenca.
Sklep 12: Prošnja za financiranje nakupa knjig, ki se potrebujejo za sodelovanje na
tekmovanju Prvaki znanja, je odobrena pod pogojem, da so knjige last šolske knjižnice
in jih kasneje lahko uporabljajo tudi drugi učenci.
UOŠS se zahvaljuje g. Vatovcu, ga. Panič in ostalim učiteljem, ki sodelujejo pri prireditvi
Košarko čutim, saj vsako leto prispevajo tudi v šolski sklad.
Sklep 13: Naslednja seja UOŠS bo 15. 1. 2018 ob 16.30.

Seja se je zaključila ob 18. 30.
Ljubljana, 19. 9. 2017
Zapisnik napisala: Andreja Miklavčič

Zapisnik overil: Miran Vene

