
ZAPISNIK UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  

OSNOVNE ŠOLE SLAVE KLAVORE 

 

Datum sestanka: 30. 01. 2020 
Čas: 16.00 – 17.10 
Prisotni: Lista prisotnosti je priloga zapisniku 
 
 
Dnevni red: 
1. Program dela za leto 2020. 
2. Predlog porabe sredstev pridobljenih v letu 2019. 
3. Načrt porabe donacij pridobljenih v letu 2020. 
4. Pregled in predlogi za dopolnitev Pravil šolskega sklada OŠ Slave Klavore. 
5. Razno. 
 
K1./ 
Po skupnem dogovoru sklenemo, da se bodo sredstva namenjena šolskemu 
skladu zbirala na podoben način kot v lanskem šolskem letu, z nekaterimi 
dopolnitvami. 
Podobno kot v preteklih letih, bomo organizirali božični sejem in srečelov, prav 
tako bomo nadaljevali z akcijo »Eno kosilo več«. 
Pri slednjem, bomo staršem v mesecu juniju po pošti poslali dopis, v katerem 
bo navedeno, da se lahko odločijo v kolikor želijo v šolskem letu 2020/21 
prispevati v šolski sklad. Tisti starši, ki se bodo odločili za prispevek, bodo vsak 
mesec dobili položnico. Znesek, ki ga bodo nakazali, bodo izbrali sami. 
Gospa Danijela Cartl je predlagala izvedbo delavnice na Božičnem sejmu, s 
katero bi popestrili dogajanje in razveselili marsikaterega otroka, hkrati pa 
zbrali dodatna sredstva. 
 
 
SKLEP 1: V letu 2020, bomo sredstva namenjena šolskemu skladu zbirali na 
Božičnem sejmu, srečelovu in nadaljevali bomo z akcijo »Eno kosilo več«. 
 
K2./ 
Članom upravnega odbora šolskega sklada, je bilo predstavljeno finančno 
stanje šolskega sklada ob koncu leta 2019. 
Predstavim načrt porabe dela teh sredstev. 
Člani se s predstavljenim strinjajo, saj so sredstva namenjena nakupu opreme 
za učence in ni so financirana s strani Mestne občine Maribor. 



 
SKLEP 2: Del sredstev šolskega sklada iz leta 2019 se porabi za nakup opreme in 
pripomočkov s seznama. (Seznam je priloga zapisniku). V skupni vrednosti 
7250,32 €. 
 
K3./ 
Na seznamu vsebin izobraževalnega programa, katerih sredstva za nakup bi se 
črpala iz šolskega sklada, je bilo kar nekaj stvari: nabava klime za večnamenski 
prostor, defibrilator, letopis, mape za učence, ureditev kuhinje v učilnici za 
gospodinjstvo, pomoč socialno ogroženim. 
Po pogovoru in temeljitem premisleku se člani sveta odločimo, da je prioriteta 
prenova kuhinje v učilnici za gospodinjstvo. 
Na pobudo gospoda Muršec Silva, smo podprli predlog g. Godca, ki pravi, da je 
pri črpanju sredstev potrebno dati prioriteto učnim pripomočkom, ki razvijajo 
ročne spretnosti otrok pri rednem vzgojno-izobraževalnem procesu (ročna in 
električna orodja za učilnico tehnike in tehnologije, igle za klekljanje,…) 
 
Prav tako smo mnenja, da bi se iz denarja v šolskem skladu financiral nakup 
nekaterih pripomočkov za obšolske (interesne) dejavnosti. 
Urška Aram predlaga, da bi se v pravilnik dodala točka, da se ob smrti katerega 
izmed staršev otrok, družini pomaga s sredstvi šolskega sklada. 
Člani se odločimo da bo v takšnem primeru družini pomagali s plačilom 
stroškov povezanih s šolo, v višini 150 €. 
Starši so mnenja, da bi defibrilator moral biti strošek Mestne občine Maribor.  
V zvezi s tem, se bomo obrnili po pomoč na Mestno četrt Tezno. 
Urška Aram predlaga, da bi se s šolskega sklada črpala sredstva za ureditev 
avle. Silvo Muršec pa predlaga nakup instrumentov oz. glasbil, s katerimi bi 
lahko ustanovili šolski ansambel. Odločimo se, da bomo realizacijo slednjih 
dveh dali v dolgoročni plan. 
 
SKLEP 3:  Prioriteta črpanja sredstev z računa šolskega sklada bo oprema za 
ureditev učilnice za gospodinjstvo. 
Prav tako se bo nabavilo nekaj pripomočkov, ki jih učenci potrebujejo pri pouku 
TIT in kleklanju. 
 
 
K4./ 
Svetovalna delavka Urška Aram predlaga, da bi v pravilnik šolskega sklada 
dodali točko, o finančni pomoči ob smrti katerega izmed staršev otroka naše 
šole. 



 
SKLEP4: Ob smrti katerega izmed staršev otrok, se družini pomaga s plačilom 
stroškov povezanih s šolskimi dejavnostmi v višini 150€. 
 
K5./ 
Dogovorimo se, da bomo imeli naslednji sestanek upravnega odbora šolskega 
sklada predvidoma v mesecu aprilu. 
Takrat bomo podrobneje pregledali pravilnik delovanja šolskega sklada na naši 
šoli in podali mnenja za dopolnitev ali spremembe. 
 
 
 Maribor, 01. 02. 2020                                                     Zapisala: Sabina Gosnik 
 
 
 

Priloga: 

DONACIJE  

 ZAČETNI SALDO 2019: 
 

6.820,28 
 DONACIJE 2019 

 
4.785,25 

 NA RAZPOLAGO:   11.605,53 
 PORABA 
 15.4. kalkulator 50x 

 
-905,86 

 21.5. grafika letopis 
 

-520,00 
 26.5. izlet učenec (social.ogrožena družina) 

 
-48,99 

 31.5. tiskanje letopis 
 

-828,21 
 10.6. Ditka+Feri Lainšček 

 
-773,75 

 16.7. klima 
 

-1.597,61 
 29.8. mape za učence 

 
-617,91 

 17.10. učni pripomočki kemija 
 

-161,56 
 21.11. laser robotika 

 
-307,00 

 1.1.-31.12. knjige in strok. literatura-knjižnica 
 

-1.489,43 
   SKUPAJ PORABA:   -7.250,32 
   OSTANEK (kratkoročno odloženi prihodki) 4.355,21 
 

      


