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Zapisnik 22. sestanka UO Šolskega sklada  
 
Predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada smo se, dne 5. 12. 2013 ob 17.00 uri, sestali 
na 22. sestanku in obravnavali naslednji dnevni red:  
 
Dnevni red: 

1. Poročilo akcije zbiranja odpadnega papirja in finančno poročilo 
2. Priprava na novoletni bazar 
3. Obravnava prejetih prošenj 
4. Razno  

 
Prisotni: Mirica Lah, Doris Globočnik, Mateja Kunšič, Andreja Thaler 
Odsotni: Tatjana Otovič 
 
Ad 1.) Poročilo akcije zbiranja odpadnega papirja in finančno poročilo 

 
Jesenska akcija zbiranja odpadnega papirja je bila uspešno izvedena v času od 8. 10. do 9. 

10. 2013. 

Učenci so zbrali 28.234 kg papirja. Iz tega naslova je bil na račun Šolskega sklada nakazan 

znesek 2.097,18 EUR. Kljub temu, da je zbrana količina papirja nekoliko manjša kot jeseni 

2012, sodelujoči učenci in starši zaslužijo pohvalo za prizadevno zbiranje starega papirja. 

Posebno pohvalo zaslužijo tudi stanovalci stolpnice na Titovi 71, ki so zbrali 440 kg papirja. 

Člani UO Šolskega sklada bomo pregledali, v katerih razredih je bil odziv na akcijo najslabši, 

ter poskušali v sodelovanju z razredniki teh razredov, povečati udeležbo v pomladanski akciji.  

Po računovodskih podatkih je bilo 4. 12. 2013, na računu Šolskega sklada zbranih 4.920,00 

EUR.  

Iz sredstev šolskega sklada smo odobrili 50 EUR vodji OPB, za nakup materiala za izdelavo 

novoletnih prodajnih izdelkov.  

Ad 2.) Priprava prodajne akcije novoletnih daril oz. novoletnega bazarja 

Člani UO Šolskega sklada bomo tudi letos pristopili k organizaciji Novoletne prodajne 

razstave izdelkov učencev oz. novoletnega bazarja. Na stojnicah bodo učenci prodajali: 

voščilnice, piškote, novoletne okraske in novoletne aranžmaje, šivane izdelke, izdelke  iz 

volne in usnja, ki so jih izdelali v sodelovanju z učitelji. 

Člani UO smo si ogledali pripravljene izdelke in določili prodajne cene. 

Novoletna prodajna razstava bo potekala v času govorilnih ur, dne 10. 12. 2013, v avli šole 

od 16. do 19. ure. Obvestilo o prodajni akciji bo objavljeno na internetni strani šole ter s 

plakati. 



Pri sami izvedbi prodaje bodo sodelovali učenci ob prisotnosti enega od članov UO. Člani UO 

smo si določili časovni razpored dežurstva in priprave prostora. 

 
Ad 3.) Obravnava prejetih prošenj 

UO se je seznanil z dvema prošnjama za subvencioniranje šole v naravi za učenca 6. 

razredov. Zaradi dejstva, da višina zneska šole v naravi še ni znana ter dogovora, da na  

odobritev subvencij v šolskem letu 2013/14 močno vpliva udeležba na papirni akciji, je UO 

sprejel sklep, da bo dokončno odločitev o odobritvi subvencij, sprejel na naslednjem 

sestanku v januarju.    

 
 
Sestanek se je zaključil ob 18:00 uri. 

Zapisala: 
Andreja Thaler     Predsednica UO 
       Doris Globočnik 
 


