ZAPISNIK SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ SLIVNICA
PRI CELJU, V ČETRTEK, 11. 3. 2021, OB 17 . URI - na daljavo
Prisotni: Marjana Kladnik, Alenka Polenšek, Anita Mastnak, Štefka Planko, Silva
Kladnik, Lidija Siuka, Boris Dolničar in ravnateljica Marjeta Košak

Predsednica Marjana Kladnik je vse prisotne pozdravila in predlagala naslednji
dnevni red:
1. Realizacija programa pridobivanja in porabe sredstev Šolskega sklada za
šolsko leto 2020/2021
2. Finančno stanje Šolskega sklada
3. Predlogi za nabavo učil in učnih pripomočkov
4. Program za šolsko leto 2021/2022
5. Razno
K točki 1: Pregledali smo realizacijo programa pridobivanja in porabe sredstev
za šolsko leto 2020/21. Gospa ravnateljica je predstavila donatorje, prihodke,
odhodke ter končno stanje financ v Šolskem skladu z dne 11. 3. 2021:
7.973,49 EUR. Poročili sta priloga zapisnika.
Člani smo zadovoljni z zneskom, zahvaljujemo se vsem donatorjem, staršem,
učencem, ki so tako ali drugače prispevali v šolski sklad. Še posebej je bila
uspešna prodaja novoletnih koledarjev z izdelki učencev. Posebna zahvala gre
g. Nataši Himmelreich za idejo ter izvedbo tega projekta.
Sklep št.1: Upravni odbor je potrdil realizacijo programa prihodkov in
odhodkov sredstev za šolsko leto 2020/2021.
K TOČKI 2:
Sklep št. 2: Upravni odbor je potrdil finančno stanje šolskega sklada za
šolsko leto 2020/21.
K točki 3:
Ga. ravnateljica je povedala, da je pouk športa sedaj organiziran po razredih,
zato se je pojavila potreba po določenih pripomočkih za pouk v učilnicah. To so

predvsem razne podlage za tla, gimnastične žoge, ravnotežne blazine in vortex.
Priloga.
Izražena je bila tudi ideja za nabavo klopi in miz za pouk na prostem. Drugih
predlogov za nabavo učil in učnih pripomočkov ni bilo. Sklep: Predlog nabave
učil za pouk špota g. ravnateljice je bil sprejet.
K točki 4:
Program šolskega sklada za šolsko leto 2021/22 bo podoben programu tega
šolskega leta:
a) Program pridobivanja sredstev:
-

Izdaja koledarja z izdelki učencev šole
Izdelava in prodaja novoletnih izdelkov na Miklavževem sejmu
Dobrodelna akcija DROBTINICA
Zbiranje odpadnega papirja
Zbiranje drobiža z namenom
Prispevki starih in novih donatorjev
Dopis staršem o delovanju šolskega sklada s prazno položnico za
prostovoljni prispevek

b) Program porabe sredstev:
- Zimska šola v naravi (6.r. in 7.r. – na vsakega učenca 10 EUR) ter subvencija
kosila v višini 5 EUR
- Plačilo strokovnih ekskurzij, dni dejavnosti in tekmovanj učencem, ki tega ne
zmorejo plačati
- Sofinanciranje tekmovanj(prevozi in udeležba na državnem tekmovanju)
- Sofinanciranje Zaključka Bralne značke
- Sofinanciranje pri nabavi učnih pripomočkov
- Pomoč socialno ogroženim družinam

Sklep: Program za naslednje šolsko leto je bil potrjen.

K točki 5:
Ga. Kladnik je vprašala, kako je z zbiranjem starega papirja. Ga. ravnateljica je
povedala, da se zbiranje odpadnega papirja nadaljuje, saj je mogoče spet priti do
igrišča ter pripeljati papir. Bo pa na spletni strani šole objavljeno obvestilo za
starše.
Seja bo spet v juniju, z željo, da se srečamo v živo in ne na daljavo.

Zapisnik zapisala
Silva Kladnik

Predsednica UO Šolskega sklada
Marjana Kladnik

