
23. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

22. 3. 2018 ob 16.00 v učilnici 5 

 

Prisotni(po abecednem redu): Barbara Bašelj, Peter Cankar, Staša Grunfeld, Lucija Krivic, 
Lidija Legan Landeker, Andreja Miklavčič, Miran Vene. 

Dnevni red: 

1. Povzetek dobrodelnega večera; 
2. Stanje sredstev na posebnem kontu ŠS; 
3. Delovanje do konca šolskega leta 2017/2017; 
4. Razno. 

Ad 1 

G. Vene se želi posebej zahvaliti vsem učiteljem, ki so sodelovali pri pripravi dobrodelnega 
večera, saj ocenjuje, da je bila prireditev uspešna. V prihodnjem šolskem letu je potrebno 
napisati ceno vstopnice tudi na vabila, ki se posredujejo staršem, in pa obvezno mora bit cena 
vstopnice napisana tudi pred vhodom v dvorano Zadružnega doma Zadvor. G. Vene zopet 
odpre razpravo o ceni srečke, vendar se večina članov strinja, da mora cena ostati enaka (5€), 
saj so dobitki vredni veliko več. 

Ga. Bašelj opozori na to, da je treba posodobiti spletno stran in objaviti donatorje in zapisnike 
iz letošnjega šolskega leta.  

Sklep 1: Ga. Miklavčič bo takoj, ko bo potrjen zadnji zapisnik iz letošnjega šolskega 
leta, poskrbela, da jih bo g. Vogler objavil na šolski spletni strani. Ga. Grünfeld bo 
poslala g. Voglerju seznam donatorjev iz letošnjega šolskega leta, da bo lahko posodobil 
na spletni strani. 

Ga. Bašelj predlaga, da bi za boljšo promocijo šolskega sklada izdelali Facebook stran 
Šolskega sklada, vendar ostali člani izrazijo pomisleke glede tega, kdo bi za stran skrbel. 

 Ad 2 

Ga. Grünfeld predstavi stanje na posebnem kontu Šolskega sklada, ki je 8.207,58€. Prihodkov 
je bilo za 3.017,55 € (od tega prireditev 7. 2. 2018: 2.595,55€) in odhodkov za 1.529,69 €. 

Ad 3 

Ga. Legan Landeker spomni člane na izdelavo plakata, vendar se prisotni niso do konca 
dogovorili glede tega. Je pa potrebno še enkrat prositi g. Bašiča, ki v letošnjem šolskem letu 
vodi šolsko skupnost, da bi se pogovarjali o dobrodelnosti in pripravili uro za razredne ure 
oddelčnih skupnosti. 

Ad 4 



G. Cankar spomni na akcijo UOŠS, da presenetimo oddelek, v katerem prispeva največ 
staršev. Prisotni se strinjajo, da bodo učence tega oddelka odpeljali na sladoled v tednu 18.–
22.6 v dogovoru z razrednikom. 

Sklep 2: Ga. Grünfeld bo pripravila izpis staršev, ki prispevajo, razdeljen po oddelkih, 
da se lahko potem ga. Legan Landeker dogovarja z razrednikom. 

 

Sklep 3: Za datum naslednje seje v prihodnjem šolskem letu se bodo člani UOŠS 
dogovorili po elektronski pošti. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17. 30. 

Ljubljana, 23. 3. 2018 

Zapisnik napisala: Andreja Miklavčič   Zapisnik overil: Miran Vene 


