Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova ulica 85
1210 Ljubljana Šentvid
Datum: 11. marec 2014
Zapis
3. seje UO Šolskega sklada v šolskem letu 2013/14
dne 6. marec 2014
Prisotni: Peter Benedetič, Robert Teršek, Andrej Karlin, Nataša Adlešič Barba, Benjamin
Gregorinčič, Vilma Lindner
Drugi prisotni: ravnatelj Božo Starašinič, Marin Kneževič
Odsotni: Agata Kržišnik (opr.)
3. seja Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Franca Rozmana Staneta v
šolskem letu 2014/14 je potekala v četrtek, 6. marca 2014, ob 17.00 uri v knjižnici šole.
Po soglasju članov UO Šolskega sklada se je zaradi omejenega časa gosta Marina
Kneževiča najprej obravnavala četrta točka dnevnega reda in nato še ostale točke
dnevnega reda.
1. Organizacija "hišnega sejma" na temo športnih rekvizitov, igrač, oblek….
Po obširni razpravi je bilo doseženo soglasje, da bo "hišni sejem oz. bolšjak" organiziran
15. maja 2014 popoldne v času roditeljskih sestankov. Potekal bo na dvorišču oz. v
primeru slabega vremena v telovadnici in na hodnikih šole. V ta namen si bomo
izposodili gasilske mize in klopi. Prodajalo se bo vse, kar je povezano z otroci: knjige,
igrače, športne pripomočke, ne pa tudi obleke. Ta sejem ni namenjen profesionalnim
prodajalcem. S tem dogodkom se uresničujejo naslednji cilji: eko šola (kroženje stvari, ki
se ne potrebujejo več), zbiranje sredstev za Šolski sklad in izkušnja prodajanja za
učence/ke. Identificirali so se trije načini izvedbe:
1. Otroci sami prodajajo izdelke, ki jih prinesejo. Zanje bi bila ta izkušnja najboljša.
Organizacijsko je to najlažje. Največja težava je v načinu kako se lahko pridobijo
sredstva za šolski sklad: kot vstopnina za vstop v prostor za obiskovalce (odvrnili
bi del obiskovalcev), kot prispevek vsakega, ki prodaja (kaj pa če ne bo prodal
nič?) ali kot delež od izkupička prodaje (težave pri izvajanju, ker ni nadzora za
koliko se kaj proda).
2. Izdelki se donirajo šolskemu skladu, vsi prihodki so sredstva šolskega sklada.
Najtežja oblika organizacije, saj zahteva skladiščenje ter ocenjevanje predmetov
in postavljanje cene. Poleg tega je potrebno tudi organizirati prodajo po sklopih:
športna oprema, igrače, knjige…), angažirati prodajalce, nadzirati prodajo …
Vprašanje je tudi kaj narediti s predmeti, ki se ne bodo prodali: skladiščiti,
podariti Centru za socialno delo…
3. Kombinacija zgornjih dveh načinov. Otroci donirajo en predmet, ki se prodaja po
drugem načinu, ostalo pa prodajajo po prvem načinu. Bojazen, da bodo donirali
najcenejši, najbolj nezanimiv predmet v šolski sklad, s čemer bi bila stojnica
šolskega sklada najslabše obiskana.

Opomba: Ravnatelj je na srečanju z drugimi ravnatelji po seji UO Šolskega sklada
izvedel, da so na OŠ Brod imeli hišni sejem športnih pripomočkov za otroke.
2. Potrditev zapisnika 1. in 2. seje UO Šolskega sklada
Zapisniki 1. in 2. seje so bili posredovani članom UO Šolskega sklada v roku nekaj dni
po vsaki seji. Formalno pa še niso bili potrjeni.
Sklep št. 1: Zapisnika 1. in 2. seje UO Šolskega sklada se soglasno potrdita.
3. Predlogi nakupov pripomočkov iz Šolskega sklada
Ravnatelj trenutno ne razpolaga z nobenim predlogom z zbranimi tremi ponudbami.
Razmišlja se o nakupu reflektorjev, s katerimi bi lahko malo telovadnico otroci sami
pripravili za šolski ples. Predsednica je dejala, da je takšen nakup smiselen, če bo na leto
vsaj 5-6 šolskih plesov, s čimer se je ravnatelj strinjal.
Sklep št. 2: Ravnatelj naj spodbudi kolektiv učiteljev k posredovanju predlogov za
nakupe iz Šolskega sklada.
4. Sodelovanje na prireditvi Pozdrav pomladi
Tudi letos bomo na prireditvi Pozdrav pomladi ob koncu predstave na izhodu postavili
skrinjico za prostovoljne prispevke. Vilma Lindner bo pripravila in natisnila dobre misli.
Otroci v podaljšanem bivanju bodo en teden pred prireditvijo pod mentorstvom Petra
Benedetiča zložili listke z dobrimi mislimi in izdelali plakat npr. "Šolo našo imam rad,
zato prispevam v šolski sklad, kljub temu da nisem bogat." oz. nekaj podobnega.
Ravnatelj bo organiziral, da bo ob koncu prireditve pri skrinjici za prostovoljne prispevke
nekaj otrok v narodnih nošah delilo dobre misli. Prisotni bomo tudi ostali člani UO
Šolskega sklada.
5. Razno
Ravnatelj je obvestil, da smo v letošnjem šolskem letu za Šolski sklad pridobili že
1.077,25 EUR (94,90 EUR zbiralna akcija papirja 25.9.2013, 905,65 EUR novoletni
bazar in 76,70 zbiralna akcija papirja 26.2.2014) in porabili 327,00 EUR (102,00 EUR za
napravo za rezanje z vročo žico in 225,00 EUR za kolutni brusilnik). Stanje 6. marca
2014 je bilo 4.542,06 EUR.

Zapisala:
mag. Nataša Adlešič Barba
predsednica UO Šolskega sklada

