
 

 

ŠOLSKI SKLAD OŠ SOSTRO 

Cesta II. grupe odredov 47 

1261 LJUBLJANA – DOBRUNJE     V Sostrem, 6. 10. 2020 

 

 

ZAPISNIK 35. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  

 

Seja je potekala  6. 10. 2020 ob 15. uri, v učilnici 1 na OŠ Sostro 

PRISOTNI (PO ABECEDNEM REDU):  Barbara Bašelj, Staša Grünfeld, Lidija Legan Landeker, Matej 
Keber, Maja Kosmač, Andreja Miklavčič, Helena Trtnik in Miran Vene. 

Odsotnost je opravičila Sandra Belić. 

Sejo je vodil predsednik Miran Vene. 

Ker so bili prisotni vsi člani upravnega odbora, se je seja nadaljevala. Soglasno (100 %) je bil sprejet 
sledeč dnevi red: 

1. Kratek pregled sklepov prejšnjega sestanka. 
2. Odziv predstavnikov razredov na sestanku Šolskega sveta (Sandra). 
3. Predstavitev dela UOŠS in predstavitev novih podružničnih članov. 
4. Razno. 

 

Ad 1 

Člani UOŠS so soglasno sprejeli in potrdili zapisnik prejšnje seje. Sklepi so bili realizirani. 

Ad 2 

Gospa Belić je sporočila, da na seji Sveta staršev ni uspela poročati o delu šolskega sklada, saj je bila 
prva seja v letošnjem šolskem letu ustanovna seja in je bilo veliko drugih, nujnejših zadev. 

Ad 3 

Gospod Vene je pozdravil dva pridružena člana, gospo Majo Kosmač in gospoda Mateja Kebra, in jima 
predstavil način delovanja šolskega sklada. 

Ker je gospa Belić že predhodno izrazila skrb, da zaradi osebnih razlogov ne more več opravljati nalog 
stalne članice UOŠS, gospod Vene predlaga, da gospa Kosmač postane stalna članica namesto gospe 
Belić. Prisotni člani UOŠS soglasno potrdijo predlog. 

Sklep 1: Z dnem, 6. 10. 2020, postane gospa Maja Kosmač članica UOŠS, gospa Sandra Belić pa 
ostane pridružena članica. 

Gospa Grünfeld je poročala, da je vsota, ki v letošnjem šolskem letu v šolski sklad prispevajo preko 
mesečnih položnic bistveno narasla (480 Evrov na mesec).  



 

 

Gospa Legan Landeker je poročala, da se je z gospo Marušo Babnik dogovarjala, da bi šolski sklad 
sodeloval na bazarju, ki ga 27. 11.2020 organizira Četrtna skupnost Sostro. Člani UOŠS razpravljajo o 
načinu sodelovanja in se odločijo, da bi bilo najbolje, da organizirajo kolo sreče/srečelov. Gospod Vene 
opozori, da mora biti nabor dobitkov večji. 

 

Sklep 2: Gospa Trtnik bo napisala prošnjo za materialne dobitke, ki jo bo gospa Miklavčič do 
konca oblikovala in poslala vsem stalnim in pridruženim članom. 

Sklep 3: Gospa Miklavčič se bo z gospo Babnik dogovorila o podrobnostih glede organizacije 
bazarja in ostalim članom poročalo po elektronski pošti. 

Sklep 4: Vsi materialni dobitki se hranijo pri gospe Trtnik ali gospe Legan Landeker.  

Ad 4 

Naslednja seja bo 10. 11. 2020 ob 15.00. 

 

Seja se je zaključila ob  16.00. 

 

Zapisnik zapisala:        Zapisnik overil: 

Andreja Miklavčič        Miran Vene 

 


