
ZAPISNIK 36. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

8. 6. 2021 OB 15. 00 

Prisotni (po abecednem redu): Barbara Bašelj, Peter Cankar, Staša Grünfeld, Tjaša 
Ivančič, Lidija Legan Landeker, Andreja Miklavčič, Helena Trtnik, Miran Vene. 

 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zadnjega zapisnika in pregled sredstev. 
2. Plan dela v naslednjem šolskem letu. 
3. Razno 

Ad 1 

Člani so ob pregledu zapisnika zadnje seje ugotovili, da so bili vsi sklepi realizirani.  

Zaradi situacije s Covidom-19 v letošnjem šolskem letu ni bilo prireditev, zato UOŠS 
ni mogel zbirati novih sredstev. 

Ga. Grünfeld poroča, da je na poseben kontu šolskega sklada 13.400 €, saj je bilo 
tudi odlivov zaradi šolanja na daljavo zelo malo.  

Ad 2 

Člani UOŠS razpravljajo o možnih načinih zbiranja sredstev v šolskem letu 
2021/2022. Ga. Bašelj ima informacije, da bodo med poletjem v mestu Ljubljana 
potekali koncerti, na katerih bodo peli učenci in učenke ljubljanskih šol. Del denarja 
od prodanih vstopnic pa naj bi se razdelil v šolske sklade. Druga ideja je, da bi morda 
kot šola sodelovali na prireditvi Jesenski darovi, ki je vsako leto 3. teden v 
septembru. G. Vene je predlagal, da bi tudi UOŠS organiziral samostojno prireditev s 
srečelovom v začetku šolskega leta 2021/2022 (konec septembra ali začetek 
oktobra). 

Sklep 1: Ga. Miklavčič poskusi preko ge. Kržič pridobiti več informacij o 
samem projektu in ali je naša šola tudi vključena. 

Sklep 2: Ga. Miklavčič ali ga. Legan Landeker se pozanimata pri ge. Babnik, ali 
bi se bilo možno priključiti prireditvi Darovi jeseni s kratko točko in 
srečelovom. 

Sklep 3: Ga. Miklavčič vpraša go. Đorđević in go. Kržič, ali bi bili pripravljeni z 
otroki nastopiti na samostojni prireditvi UOŠS v začetku jeseni. 

Ad 3 

Člani UOŠS se pogovarjajo o tem, da bi del že zbranih sredstev namenili za 
nadstandard – obnovo oz. izgradnjo dela velikega igrišča. 



Sklep 4: Člani UOŠS se strinjajo, da se del že zbranih sredstev nameni obnovi 
velikega igrišča. 

Sklep 5: V imenu šolskega sklada se na šoli napiše zahvala vsem staršem, ki 
so donirali celo leto v šolski sklad. 

 

Seja se je končala ob 15.45. 

Ljubljana, 9. 6. 2021 

 

Zapisnik zapisala Andreja Miklavčič   Zapisnik overil Miran Vene 

 


