Zapisnik 1. sestanka upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Kungota,
z dne 13.11.2015
Prisotni: Aleksander Geršovnik, Lidija Pulko (samo v uvodu sestanka), Nataša Satler,,
Marjana Hrast, Gordana Drecun Mithans, Danijela Mesarič, Nataša Tabak, Klavdija
Pungartnik, Zdenka Vičar Tovornik, Natalija Ragolič
Opravičeno odsotni: Milena Rataj
Neopravičeno odsotni: Petra Leber, Denis Mali, Sebastjan Vračko, Špela Pukšič,
Alenka Žmavc

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav;
2. Pregled sklepov zadnje seje;
3. Obravnava vlog za finančno pomoč;
4. Razno

Ad.1
Sestanek upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Kungota, ki se je pričel ob 17.00 uri,
je vodil predsednik Šolskega sklada Aleksander Geršovnik. Po uvodnem pozdravu je
prisotne seznanil z dnevnim redom in preveril, če ima kdo dopolnitev dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda ni bilo, zato je sestanek upravnega odbora Šolskega sklada
OŠ Kungota potekal po predstavljenem dnevnem redu.
Lidija Pulko prisotnim pove, da zaradi nezdružljivosti funkcij v.d. ravnatelja in
podpredsednice Šolskega sklada, iz slednjega odstopa. Namesto nje je v upravni odbor
Šolskega sklada OŠ Kungota imenovana Nataša Satler.
Marjana Hrast se Lidiji Pulko zahvali za dvoletno sodelovanje v odboru Šolskega sklada
OŠ Kungota. Prav tako zahvalo izreče predsednik Aleksander Geršovnik. Lidija Pulko
se zahvali za zaupanje in zapusti sestanek upravnega odbora Šolskega sklada OŠ
Kungota.

Ad.2
Marjana Hrast je prebrala vse sklepe sprejete na sestanku upravnega odbora Šolskega
sklada iz dne 7.6.2015.

Ad.3
Marjana Hrast pove, da je na upravni odbor Šolskega sklada OŠ Kungota bilo
naslovljenih 6 vlog za finančno pomoč pri izvedbi nadstandardnih programov (Šola v
naravi – 7. r in Pevska šola) in sicer:
-

5 vlog z dokazili za finančno pomoč iz Šolskega sklada OŠ Kungota za
sofinanciranje šole v naravi (šola za življenje), ki je bila izvedena v 7. razredih.
o 2 učenkama je bila dodeljena finančna pomoč,vsaki v višini 30€
o 3 učenkam je bila dodeljena finančna pomoč,vsaki v višini 40€

-

1 vloga z dokazili za finančno pomoč iz Šolskega sklada OŠ Kungota za
sofinanciranje pevske šole v višini 35,90€

Upravni odbor Šolskega sklada je za avtobusni prevoz učencev na pevsko šolo namenil
300€.
Gospa Zdenka Vičar Tovornik nas opozori, da moramo biti pri dodeljevanju finančnih
sredstev pozorni na 108. člen Zakona o davku.

SKLEP: Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Kungota obravnava vloge in potrdi
dodelitev finančnih sredstev vsem prosilcem, kar skupno znese 515,90€.

Ad.4
Marjana Hrast se zahvali ga. Gordani Drecun Mithans in g. Geršovniku za zbrana
sredstva. Člane upravnega odbora seznani, da se je Denis Avdić, ki je nastopal v OŠ
Kungota odrekel honorarju in ves izkupiček od prodaje vstopnic namenil Šolskemu
skladu OŠ Kungota. Nadalje se Marjana Hrast zahvali članom upravnega odbora za
podporo in dejavnost v šolskem skladu.

Marjana Hrast članom upravnega odbora predstavi, potek božično novoletnega sejma,
ki bo potekal 27.11.2015 na OŠ Kungota. Odločili smo se, da bomo v šoli skupaj s starši
in otroci izdelovali adventne venčke in božično-novoletno dekoracijo, ki jo bomo na
omenjenem sejmu ponujali na stojnicah. Za izdelke bodo starši prispevali prostovoljne
prispevke.Košarice oz. škatle za prostovoljne prispevke bodo nastavljene na vsaki
stojnici. Izkupiček prostovoljnih prispevkov na tem sejmu bo namenjen nakupu šolskega
ozvočenja. Upamo in želimo si, da bo to uspelo in da bomo, lahko ozvočenje kupili in ga
uporabili že na božičnem koncertu, ki bo potekal 21.12.2015. Zbrana sredtva od
prostovoljnih prispevkov bomo izročili ge. Gordani Deecun Mithans, da bo preko
svojega moža Mitje Mithansa naročil ozvočenje preko spletne trgovine Thorman.
Izdelki, ki jih bomo ponujali, bodo brez cen, tako, da se bodo kupci sami odločili, koliko
bodo za določen izdelek plačali. V sklopu omenjenega sejma bomo izvedli tudi bogat
srečelov. Poleg stojnic z izdelki bomo imeli tudi dva kulinarična kotička, kjer si bodo
obiskovalci lahko privoščili okusen pasulj, ali pa se posladkali s sladkimi dobrotami, ki
jih bodo pripravili naši učitelji.
Med sejmom bodo potekale tudi štiri delavnice: plesna, glasbena, pravljična in
ustvarjalna, ki jih bodo deloma izvajali zunanji sodelavci in deloma naši strokovni
delavci.
Ta dan bo pouk za vse učence potekal popoldan, s pričetkom ob 12.45 uri. Dopoldan bo
šola organizirala varstvo za tiste

otroke od 1-5. razreda, ki bodo to potrebovali.

Božično-novoletni sejem se bo pričel ob 17.00 uri in bo predvidoma trajal do 19.00 ure.
Dogajanje med sejmom bodo popestrili različni nastopi (ples, glasba,..), vendar program
ne bo strnjen.
Vabilo na božično-novoletni sejem je pripravljeno in bo šlo v objavo v ponedeljek
16.11.2015 (oglaševano bo na radiu Pohorje, na spletu in s plakati). Prisotnim
omenjeno vabilo prebere. Božično-novoletni sejem bo vodila voditeljica.
V nadaljevanju Marjana Hrast pove, da je bil na šoli izveden natečaj za izbor motiva za
novoletno voščilnico. Šola bo dala tiskati 300 voščilnic, ki jih bomo prav tako ponujali po
10 v kompletu. V izdelavo, v nakladi 200 kosov bo šel tudi koledar za leto 2016. Tiskalo
bo podjetje Čopič, ki bo voščilnice natisnilo brezplačno, za koledar pa bo strošek 329€.

Marjana Hrast pove, da je podjetje Plinovod Ljubljana doniralo 700,00 €za naj novoletni
motiv. Zaposleni omenjenega podjetja pa zbirajo še prispevke, ki bodo prav tako dani v
Šolski sklad OŠ Kungota.
Gospa Gordana Drecun Mithans pove, da je potrebno kupiti darilo za avtorico
zmagovalnega motiva za voščilnico, ki ga je doniralo podjetje Plinovod Ljubljana.
Člani upravnega odbora so podprli idejo o božično-novoletnem sejmu in spremljajočih
dogodkih, vendar se je pojavilo tudi nekaj pomislekov, če bomo uspeli ponuditi, vse kar
bomo pripravili.
Marjana Hrast in ga. Gordana Drecun Mithans bosta preverili možnost, da bi imeli v
decembru stojnico v Europarku.
Ga. Gordana Drecun Mithans pove, da zbira stvari in donacije za obdarovanje 15
socialno najbolj ogroženih otrok na naši šoli, ki jih bo skupaj s svojo družino anonimno
obdarila na božični večer. Na šolski sklad naslovi prošnjo za finančno pomoč pri tem
obdarovanju. Svetovalna služba šole je že pripravila seznam otrok, ki bodo obdarjeni.

Sklep:
Člani Upravnega odbora Šolskega sklada dovoljujejo, da ga. Gordana Drecun
Mithans preko svojega moža Mitje Mithansa nabavi ozvočenje preko spletne
trgovine Thorman. Denar od prostovoljnih prispevkov bo prejela po bazarju v
gotovini.
Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Kungota odobri finančnih sredstev za pomoč
pri obdaritvi 15 socialno najbolj ogroženih otrok.
GospaGordani Drecun Mithans prav tako pove, da se je možno prijaviti za projekt
Božiček za en dan. Prijavo bo uredila Marjana Hrast.
Marjana Hrast pove, da bodo po božično-novoletnem sejmu nastopajoči pogoščeni.
Pogostitev je urejena z donacijami.
Ga. Nataša Tabak predlaga slavnostno prižiganje lučk na smreki.
Predsednik g. Aleksander Geršovnik se v svojem imenu in v imenu ostalih članov
zahvali Marjani Hrast za zavzeto delo pri šolskem skladu.
Sestanek upravnega odbora Šolskega sklada je bil zaključen ob 18.40 uri.

Zapisala: Nataša Satler
Predsednik Upravnega odbora ŠS:
Aleksander Geršovnik

