ZAPISNIK 37. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
1. 9. 2021 ob 15.00
Prisotni po abecednem redu: Barbara Bašelj, Peter Cankar, Staša Grunfeld, Tjaša Ivančič, Maja
Kosmač, Lidija Legan Landeker, Andreja Miklavčič, Helena Trtnik, Miran Vene.

Dnevni red:

1. Pregled stanja na dan 31.08.2021
2. Preučitev možnosti izvedbe prireditve (PCT pogoj)
3. Ponudba za vplačilo v sklad staršem in podjetjem.
4. Razno.
Ad 1
Ga. Grünfeld je poročala, da je bilo stanje na posebnem kontu šolskega sklada na dan 1. 9. 2021
13.567 €. V prejšnjem šolskem letu ni bilo veliko odhodkov zaradi pouka na daljavo.

Sklep 1: Poročilo o prihodkih in odhodkih se bo objavljajo na spletnih straneh. Podatke bo
pripravila ga. Grünfeld, g. Vene pripravi poročilo, ki se ga nato posreduje v objavo.

Gospod Vene predlaga, da se za šolsko spletno stran napiše prispevek o učilnici na prostem (ko
bo dokončana), v katerem bi napisali tudi, da je 10.000€ prispeval šolski sklad.

Ad 2
Člani UOŠS se strinjajo, da bi bilo pomembno izpeljati dobrodelni koncert, ki bi bil na velikem
šolskem igrišču zaradi trenutne situacije s Covid okužbami. Gospod Vatovec je pripravljen
sodelovati z glasbeno skupino, v kateri nastopa. Člani predlagajo, da bi sodelovali tudi otroci v
šolskih pevskih zborih, ki bi ju pomagali pripraviti ga. Kogovšek in ga. Kržič. UOŠS bi na
dobrodelnem koncertu pripravil kolo sreče, s katerim je bilo veliko uspeha že v preteklosti.
Ga. Bašelj predlaga, da se podjetjem, ki donirajo, naredi reklama.

Sklep 2: Ga. Miklavčič se najprej pogovori z gospo ravnateljico, ali je sploh zaradi trenutne
situacije sploh možno in smiselno organizirati prireditve. V primeru, da bi se odločili za
izpeljavo, se dogovori z g. Vatovcem glede dobrodelnega koncerta na velikem šolskem igrišču.
Člani UOŠS pa bodo poskrbeli za dobitke in izpeljavo kolesa sreče.

Sklep 3: Ga. Grünfeld bo pripravila seznam dobaviteljev, ki jih bodo obiskali člani UOŠS, da
bi pridobili nove donacije (materialne ali finančne).
Sklep 4: V naslednjih mesecih bo UOŠS poslal tudi prošnje podjetjem za finančne donacije.

Seja se je zaključila ob 15. 45.

Ljubljana, 2. 9. 2021
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