
ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ SLIVNICA PRI CELJU V 

ČETRTEK, 15. 10. 2020, OB 17. URI V UČILNICI ANGLEŠČINE OŠ SLIVNICE PRI CELJU 

Prisotni: Marjana Kladnik, Lidija Siuka, Boris Dolničar, Alenka Polenšek, Anita Mastnak, Štefka 

Planko, Silva Kladnik in ravnateljica Marjeta Košak 

Predsednica Marjana Kladnik je vse prisotne pozdravila in predlagala naslednji dnevni red: 

1. Finančno stanje Šolskega sklada 

2. Program dela v šolskem letu 2020/2021 

 Miklavžev sejem 

3. Razno 

K točki 1: Pregledali smo realizacijo programa pridobivanja in porabe sredstev za šolsko leto 

2019/2020.  

UO ugotavlja, da je velik znesek prihodkov od Miklavževega sejma, dobrodelnih stojnic, 

prostovoljnih prispevkov, zbiranja odpadnega papirja, zato bomo v prihodnje s temi 

dejavnostmi še nadaljevali. 

Trenutno finančno stanje Šolskega sklada je 6.175,54 EUR, kar je zelo zadovoljivo in pohvalno. 

Sklep: UO Šolskega sklada je potrdil skupni znesek prihodkov ter odhodkov, prav tako pa 

tudi trenutno finančno stanje Šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju. 

 

K točki 2: Program šolskega sklada za šolsko leto 2020/2021 bo podoben programu 

prejšnjega  šolskega leta: 

a) Program pridobivanja sredstev: 

- Zbiranje drobiža z namenom 

- Dobrodelna akcija Drobtinica (ta je letos odpadla zaradi tvegane zdravstvene 

situacije) 

- Zbiranje starega papirja 

- Prispevki donatorjev 

- Položnica za prostovoljni prispevek  

 

 

b) Program porabe sredstev: 

- Zimska šola v naravi (6. r. – na učenca: 10 EUR in subvencioniranje kosila 5 EUR na 

učenca) 

 



 

- Plačilo strokovnih ekskurzij, dni dejavnosti in tekmovanj učencem, ki tega ne zmorejo 

plačati 

- Sofinanciranje tekmovanj (prevozi in udeležba na državnih tekmovanjih) 

- Sofinanciranje zaključka Bralne značke 

- Nakup učil in učnih pripomočkov po predlogih strokovnih aktivov učiteljev 

- Pomoč socialno ogroženim družinam 

 

 Miklavžev sejem letos ne bo izveden zaradi trenutno zelo tvegane zdravstvene 

situacije. 

 Sklenemo, da se ob naslednji položnici staršem  doda še položnica in dopis za 

prostovoljni prispevek k delu Šolskega sklada, ker Miklavževega sejma ne bo. 

 Ga. Siuka je predlagala, da se k eni položnici doda še prispevek v višini nekaj evrov 

za Šolski sklad. Predlog se poda na Svet staršev. 

 Ga. ravnateljica je imela še 2 predloga za financiranje iz Šolskega sklada: 

- Nakup 7 izvodov delovnih zvezkov za GUM 5. r.; 

- Nakup sintetizatorja. 

SKLEP: Program pridobivanja in porabe sredstev Šolskega sklada je UO potrdil. Prav tako se 

je strinjal s predlogi ge. ravnateljice. 

 

K točki 3:  

Dogovorili  smo se, da bo naslednja seja UO Šolskega sklada v mesecu marcu.  

 

Zapisnik zapisala                                                                            Predsednica UO Šolskega sklada 

Silva Kladnik                                                                                    Marjana Kladnik 

  


