Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova ulica 85
1210 Ljubljana Šentvid

Datum: 12. junij 2013
Zapisnik
5. seje UO Šolskega sklada v šolskem letu 2012/13
Prisotni: Benjamin Gregorinčič, Agata Kržišnik, Vilma Lindner, Andrej Karlin, Nataša
Adlešič Barba
Drugi prisotni: ravnatelj Božo Starašinič
Odsotni: Peter Benedetič (opr.), Robert Teršek (opr.)
5. seja Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Franca Rozmana Staneta v
šolskem letu 2012/13 je potekala v sredo, 12. junija 2013, ob 17.00 uri v učilnici 3. A
razreda. Glavna tema je bila organizacija licitacije dresov in športnih pripomočkov
znanih športnikov na prireditvi Ritem na parketu junija 2013.
Zbrali smo okoli 40 različnih dresov in športnih pripomočkov znanih športnikov, ki so vsi
opremljeni z njihovim podpisom. To je preseglo vsa pričakovanja.
Promocija licitacije bo izvedena na naslednje načine:
- plakati po šoli: jih je že pripravila in predstavila na seji A. Kržišnik;
- predstavitev izdelkov na spletni strani šole: A. Kržišnik je že fotografirala okoli
polovico izdelkov, fotografirala bo še ostale izdelke, N.Adlešič Barba pripravi
spremno besedilo, objava bo v petek 14.6.;
- obvestilo vsem učencem za njihove starše skupaj z vabilom na prireditev:, obvestila
bodo učenci prejeli v petek, 14.6. (kasnejša opomba: ravnatelj je obvestilo uskladil s
predsednico sklada 13.6.);
- elektronsko obvestilo staršem: predsednica sklada bo elektronsko vabilo posredovala
predstavnikom razredov v Svetu staršev (v petek, 14.6.), ti pa nato staršem otrok v
razredu, ki ga zastopajo;
- šolski radio: v ponedeljek, 17.6. ob 10.00 bo najava licitacije in nagradna igra s 3
vprašanji glede dosežkov športnikov, nagrade bodo izžrebane med pravilnimi
odgovori v sredo, 19.6. in razglašene na šolskem radiu, nagrade je 10 podpisanih
kartic različnih športnikov, besedilo pripravi predsednica sklada, pri organizaciji
sodeluje ravnatelj;
- sklenjeno je bilo, da ne bo oglaševanj dogodka na komercialnih radijskih postajah.
Glede organizacije licitacije smo se dogovorili naslednje:
- Licitacija bo izvedena po prireditvi Ritem na parketu, predvidoma ob 19.00.
- Za vodenje licitacije bomo zaprosili člana UO Šolskega sklada P. Benedetiča.
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Vsi obiskovalci bodo na začetku prireditve prejeli letak s seznamom izdelkov, ki ga
bosta pripravila A. Kržišnik in R.Teršek. Izhajala bosta iz osnutka, ki smo ga
pregledali na sestanku.
Ni bilo dogovora o izklicni ceni izdelkom, saj je ta odločitev odvisna tudi od voditelja
licitacije.
Razpravljali smo o možnosti licitiranja na prireditvi in tudi preko spleta, vendar ni
bilo dogovora o tem, katere izdelke bi licitirali na en ali drug način, saj bi se vsak
izdelek lahko licitiral na prireditvi, vendar pa jih je toliko, da bi licitacija predolgo
trajala.
Plačilo izdelka bo možno takoj po prireditvi oz. v roku enega tedna na šoli. Šele po
opravljenem plačilu se izroči izdelek.
V dogovoru z voditeljem licitacije se lahko pripravi tudi širša predstavitev izdelkov,
ki bi bila v pomoč pri vodenju licitacije, zadolžen R. Teršek.

O podrobnejši organizaciji licitacije se bomo dogovorili v torek, 18. junija ob 17.00 na
naslednjem sestanku UO Šolskega sklada.

Zapisala:
mag. Nataša Adlešič Barba
predsednica UO Šolskega sklada

