
ZAPISNIK 1. SREČANJA UPRAVNIH ODBOROV 
ŠOLSKEGA IN DODATNEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2020-21 

 
Datum: 17. 11. 2020 
Trajanje: od 17.00-17.50 
Prisotni: Marjetka Čas, Alenka Fidler, Vesna Sagadin, Marjana Štern, Margareta Voglar, Danijel 
Vuk. 
Upravičeno odsotna: Nina Šlamberger 
Seja je potekalo preko aplikacije Microsoft Teams. 
 
Dnevni red: 

1. Konstituiranje upravnega odbora Šolskega in Štorkljinega sklada ter izvolitev 
predsednika 

2. Stanje šolskega sklada 
3. Pridobivanje in poraba sredstev 
4. Razno 
 

K T. 1: 
Ga. Voglar predstavi člane obeh skladov in pozove k izvolitvi predsednika in zapisnikarja. 
 
Sklep 1: Soglasno z dvigom rok je bil za predsednika potrjen g. Danijel Vuk, za zapisničarko 
ga. Alenka Fidler. 
 
K T. 2: 
Ga. Voglar predstavi oba sklada. Šolski sklad je namenjen pomoči socialno šibkim učencem ter 
financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega 
programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, nakupu nadstandardne opreme, zviševanju 
standarda pouka in podobno. Štorkljin sklad je namenjen sofinanciranju plačljivih dejavnosti, 
ki potekajo v okviru obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja 
(dnevi dejavnosti, strokovne ekskurzije ipd.). Starši za te dejavnosti plačajo le manjši 
prispevek.   
 
Ga. Fidler predstavi stanje obeh skladov na dan 31. 8. 2020, ki je tudi objavljeno na spletni 
strani šole. Zaradi epidemije Covid-19 in neizvedenih določenih aktivnosti se v preteklem 
šolskem letu sredstva na Šolskem skladu niso porabljala od marca, na Štorkljinem skladu pa 
od februarja. V tem šolskem letu smo v Šolski sklad s položnicami pridobili dodatnih 273 €, 
tako da je trenutno stanje 2.065,77€. Iz Štorkljinega sklada pa smo porabili 11,50€ za 
preverjanje plavanja v Slovenski Bistrici za 6. in 7. razred. Trenutno stanje je 5.337,78€. 
Na skladu vrtca, kjer se sredstva pridobivajo v okviru prostovoljnih prispevkov na božičnem 
sejmu in se porabljajo za plavalni tečaj in vrtec v naravi, je 146,00€. 
 
K T. 3: 
Ga. Voglar pove, da smo doslej vedno skrbno ravnali s sredstvi obeh skladov in da smo, če je 
bilo le mogoče, sredstva črpali iz drugih virov. Zaradi epidemije Covid-19 in šolanja učencev od 
doma ter dela staršev na daljavo se je pokazalo, da imajo družine veliko stisko zaradi 
premajhnega števila računalnikov. Šola je posodila precej računalnikov predvsem družinam s 
šibko socialno sliko ter družinam z več člani. Trenutno sta na šoli zgolj dva računalnika, ki jih 



še lahko posodimo, zato predlaga, da se približno 2.500 € sredstev iz Šolskega sklada porabi 
za nakup prenosnih računalnikov ter opreme, ki je potrebna za pouk na daljavo (kamere).   Želi, 
da bi nakupili 5 prenosnih računalnikov. Oprema ostane last šole in se po potrebi posodi 
družinam. Izpostavi težavo z dobavljivostjo računalnikov, saj hitro poidejo. 
 
Sklep 2: Soglasno z dvigom rok je bil potrjen predlog, da se iz sredstev Šolskega sklada porabi 
do 2.500 € za nakup prenosnih računalnikov in opreme, potrebne za delo na daljavo. 
Oprema ostane last šole in se pop potrebi posodi družinam. 
 
Ga. Voglar pove, da letos božičnega sejma ne bomo mogli izvesti, zato bo pridobivanje 
sredstev oteženo. Na šoli že oblikujemo koledar, ki pa se letos ne bo mogel distribuirati enako 
kot pretekla leta. Ga. Čas pove, da so pretekla leta koledarje ponujali člani šolske skupnosti po 
vaseh, kar pa letos zaradi ukrepov ne bo mogoče. Poda predlog, da razredniki nagovorijo 
učence, da ponudijo koledar staršem in starim staršem, koledarje dvignejo organizirano na 
šoli, plačilo pa se izvrši preko položnic.  
Ga. Voglar pove, da imajo na šoli tudi razne sirupe, sivko in čaje, ki jih je prav tako potrebno 
ponuditi staršem.  
G. Vuk poda predlog, da se koledarji in druge stvari dostavijo na dom ali pa se ponudijo preko 
spletne trgovine. Ga. Voglar pove, da se bo pozanimala, kako je s spletno trgovino, kako je z 
davki ipd. 
Ga. Sagadin predlaga, da se pri koledarjih pridruži tudi vrtec.  
 
K T. 4: 
G. Vuk je vprašal, kako smo poskrbeli za socialno šibke družine in tople obroke. Ga. Voglar je 
povedala, da je Občina Slovenska Bistrica ponudila obroke vsem, ne zgolj socialno ogroženim 
družinam. Nekateri starši so se odzvali sami, nekatere pa smo klicali mi in jim ponudili obroke. 
Ga. Fidler doda, da so nekateri starši rekli, da zaenkrat še zmorejo kuhati sami, če pa bo 
epidemija trajala dolgo, pa bodo morebiti potrebovali pomoč. 
 
Ga. Voglar je predstavila koncept, kako bi lahko za en dan razveselili in polepšali dan otrokom 
in družinam. Kočija z Božičkom in dvema škratoma bi se peljala po vaseh. V kolikor bi se ukrepi 
do takrat nekoliko sprostili, bi Božiček lahko otroke razveselil s čokolado, pomarančami… 
Potrebno bo določiti relacije in preučiti, ali potrebujemo dve kočiji.  Ga. Voglar bi nagovorila 
tudi člane Sveta staršev in jih opozorila, da lahko kočijo pričaka skupaj zgolj družina in da ne 
sme nikakor priti do druženja – nujna je varnostna razdalja. 
 
G. Vuk je nad idejo navdušen, meni, da bi ta akcija morala biti zelo odmevna, hkrati pa 
predlaga, da se pripravi vloga za sponzorstvo. 
 
Sklep 3: Šola pripravi načrte poti kočije in vlogo za donacije. G. Vuk bo skušal pridobiti 
sponzorje oziroma donatorje.  
 
 
 

Zapisnik zapisala Alenka Fidler 


