26. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
22. 1. 2019 ob 16.30 v učilnici 5 (zgodovina)

Prisotni (po abecednem redu): Barbara Bašelj, Aleksandra Belič, Peter Cankar, Lidija Legan Landeker,
Andreja Miklavčič Miran Vene, Helena Trtnik in pridružena članica Lucija Krivic
Dnevni red:
1. Dobrodelna prireditev;
2. Razno.

Ad 1
G. Vene prebere sklepe zadnje seje šolskega sklada in člani ugotavljajo, da so bili sklepi izpeljani.
Ga. Miklavčič člane UOŠS obvesti, da je ga. Kogovšek na daljši bolniški odsotnosti in je zato program
dobrodelne prireditve prevzela ga. Rački.
Sklep 1: Cena vstopnine za letošnjo dobrodelno prireditev je 7 evrov, priporočen prispevek za
srečko za srečelov je 5 evrov. Vse srečke so dobitne.
Sklep 2: Ga. Rački bo poskrbela, da bo na vabilih in plakatih za prireditev dodan napis: Bogat
srečelov. Vsaka srečka zadene. Zbrana sredstva so namenjena obnavljanju šolskih igrišč.
Sklep 3: Ga Miklavčič pripravi PPT predstavitev donatorjev, ki se bo na dobrodelni predstavitvi
vrtela na projekciji pred začetkom in ob koncu prireditve.
Sklep 4: Ga. Miklavčič se dogovori s 5 pari učencev, ki bodo na dobrodelni prireditvi skrbeli za
srečke za srečelov. Prav tako ga. Miklavčič poskrbi za denar za menjalnino.
Sklep 5: Na prireditvi bosta ga. Trtnik in ga. Belič skrbeli za srečke in denar od srečelova, ga. Brigita
bo skrbela za vstopnice in pisanje računov za vstopnino, ga. Bašelj, ga. Krivic in ga. Legan Landeker
bodo skrbele za razdeljevanje dobitkov na srečelovu, g. Vene in g. Cankar pa bosta prevzela
pogostitev.
Sklep 6: Člani UOŠS se na dan dobrodelne prireditve dobijo ob 16.00.
Ad 2
Sklep 7: Ga. Miklavčič posodobi prošnje šolskega sklada z novim elektronskim naslovom in jih
pošlje ostalim članom UOŠS.
Sklep 8: Ga. Trtnik se bo pozanimala glede razpisa na MOL-u, kjer bi lahko pridobili finančna
sredstva za obnovo šolskih igrišč.
Sklep 9: G. Vene bo skupaj z ga. ravnateljico šel na sestanek na MOL, v kolikor bi bilo to potrebno.

Sklep 10: V mesecu marcu oz. aprilu bo skupaj s položnico računovodja staršem poslala še dopis
šolskega sklada in posebno položnico z namenom zbiranja dobrodelnih prispevkov za obnavljanje
šolskih igrišč.
Seja se je zaključila ob 17. 15.
Ljubljana, 24. 1. 2019
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