
ŠOLSKI SKLAD OŠ SOSTRO 

Cesta II. grupe odredov 47 

1261 LJUBLJANA – DOBRUNJE      V Sostrem, 16. 12. 2019 

 

 

ZAPISNIK 31. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  

 

SEJA JE POTEKALA 16. 12. 2019 OB 13. uri, V PROSTORIH GOSTILNE PRI KOVAČU 

PRISOTNI: Barbara Bašelj, Aleksandra Belič, Lidija Legan Landeker, Helena Trtnik, Miran Vene 

ODSOTNI: izostanek so opravičili Staša Grünfeld, Peter Cankar in Andreja Miklavčič. 

 

Sejo je vodil predsednik Miran Vene. 

Ker je bila prisotna večina članov upravnega odbora (62,5 %), se je seja nadaljevala. Soglasno (100 %) 

je bil sprejet sledeč dnevi red: 

1. Odločanje o prošnji naslovljeni na Šolski sklad; 

2. Pridobivanje dobitkov za srečelov na dobrodelni prireditvi. 

 

Ad 1 

Gospod Vene nas je seznanil s prošnjo naslovljeno na Šolski sklad, za sofinanciranje nadstandardnega 

naravoslovnega tabora za izbrane učence, pod mentorstvom Simone Hribar Kojc in Dominike Slokar de 

Lorenzi. 

Razvila se je razprava o tem, koliko sredstev je na računu Šolskega sklada in koliko odhodkov nas čaka 

v prihodnje. Število učencev, ki potrebujejo pomoč pri plačilu razrednih šolskih taborov, je ogromno, 

vsak tretji učenec pa potrebuje tudi pomoč pri plačilu dnevnih šolskih obrokov. Vse to predstavlja 

ogromen in hkrati primaren odhodek Šolskega sklada. Rednih donatorjev ni, pomoč s strani staršev pa 

je izredno majhna.  

GLASOVANJE: Prisotni so prošnjo soglasno zavrnili. 

SKLEP 1: Prošnja se je zavrnila z naslednjimi razlogi: sredstev na računu Šolskega sklada ni dovolj za 

pokrivanje nadstandardnih taborov, zato je primarna skrb Šolskega sklada, da poskrbi za socialno in 

ekonomsko eksistenco ogroženih učencev Osnovne šole Sostro. 

 



Ad 2 

Gospa Legan Landeker je seznanila člane upravnega odbora o tem, koliko dobitkov je potrebno zbrati. 

Prisotni člani so si enakomerno razdelili naloge glede pošiljanja prošenj in izvedbe obiskov pri 

potencialnih donatorjih. 

 

SKLEP 2: Skupaj je potrebno zbrati 520 dobitkov, vsak dobitek naj bi vseboval vsaj eno stvar primerno 

za osnovnošolca. Dobitke bomo zbirali do konca januarja 2020, sledi pakiranje, oštevilčevanje in 

priprava številk. 

 

Seja se je zaključila ob 13.45 uri. 

 

Zapisnik zapisala:        Zapisnik overil: 

Helena Trtnik        Miran Vene 

 

 

 


