
Zapisnik 3. sestanka Šolskega sklada OŠ Kungota, 

ki je potekal 3. 3. 2014 ob 17. uri 

Prisotni: Tatjana Mali, Aleksander Geršovnik, Nataša Fesel, Nataša 

Tabak, Sebastjan Vračko, Bogdan Valdhuber, Lidija Kocijančič, Lidija 

Pulko, Milena Rataj, Marjana Hrast 

Opravičeno odsotni: Danijela Konečnik, Klavdija Pungartnik, Mitja 

Mithans, Bogdan Mak, Danijela Mesarič 

Neopravičeno odsotni: Zdenka Vičar 

 

Dnevni red: 

1. uvodni pozdrav 

2. pregled sklepov zadnje seje Šolskega sklada 

3. finančno poročilo o zbranih sredstvih v koledarskem letu 2013 

4. program za porabo sredstev Šolskega sklada OŠ Kungote za leto 

2014 

5. obravnava vlog za finančno pomoč 

6. razno 

 

AD 1  

Podpredsednica Upravnega odbora Šolskega sklada, ga. Lidija Pulko, je 

pozdravila vse prisotne. Seje Upravnega odbora se je udeležilo 10 članov. 

 

AD 2 

Ga. podpredsednica je prebrala vse sklepe prejšnje seje. Vsi sklepi so bili 

realizirani. 

 

AD 3 

Ga. Marjana Hrast je predstavila poslovanje Šolskega sklada za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2013.  

 

 



Finančno poročilo je priloga k zapisniku.  

Ga. Marjana Hrast je povedala, da smo v mesecu decembru razdelili 

zloženke Šolskega sklada in pristopno izjavo vsem učencem. Pristopno 

izjavo je vrnilo 17 staršev od 269 staršev. 

Starši so izrazili mnenje, da bi bilo bolje pošiljati položnice (tudi prazne), 

saj je marsikdo čakal nanje oz. so mislili, da jim bodo izbrani znesek 

obračunali pri malici. 

Zato smo se odločili, da bomo starše preko eAsistenta spomnili, da še ni 

prepozno, če se želijo pridružiti naši akciji. Strinjali smo se, da mora biti 

poudarjena socialna nota in šele potem nadstandardni program. 

Dogovorili smo se, da učitelji – razredniki  v sodelovanju s predstavnikom 

staršev na roditeljskem sestanku predstavijo delovanje in namen Šolskega 

sklada. 

V kratkem času bo na spletni strani urejena stran, namenjena Šolskemu 

skladu, kjer bodo obiskovalci našli vse potrebne podatke, pristopno izjavo 

in dejavnosti, ki potekajo za pridobitev sredstev.  

SKLEP: Upravni odbor se je seznanil s poslovanjem Šolskega 

sklada za leto 2013. 

 

AD 4 

Ga. Marjana Hrast je predstavila program za pridobivanje sredstev za 

Šolski sklad v letu 2014. 

Program za pridobivanje sredstev za Šolski sklad v letu 2014 je priloga k 

zapisniku. 

Starši so dali predlog, da bi si morali zadati višje cilje za zbiranje denarja. 

Lahko bi zbrali več starega papirja.  

Starši so se zavzeli, da je potrebno poiskati sponzorje in donatorje za 

Šolski sklad. Da bomo dobli kar največ donatorjev, smo si delo razdelili, in 

sicer:  

 ga. Tabak: gostilna Vračko, Europark, Ajlec, 

 ga. Mali: pošta 

 ga Hrast: Šerbinek, Pitus, Obrtna zbornica, Turistično društvo 

Kungota 

 ga. Pulko: mesarija Čas 



Starši so izrazili željo, da bi lahko organizirali izmenjavo oblačil, šolskih 

potrebščin in drugo dvakrat letno. Ideja se je pojavila, da bi bilo možno to 

narediti že na športnem dnevu Šport špas v mesecu maju. 

SKLEP:Odbor Šolskega sklada se je seznanil s programom za 

pridobivanjem sredstev v letu 2014. 

 

AD 5 

Upravni odbor Šolskega sklada je prejel dve vlogi za finančno pomoč pri 

izvedbi nadstandardnih programov (Pevska šola in Pomladna šola). 

Prav tako je Upravni odbor dodelil še denarna sredstva za: 

 Pevsko šolo: 300,00 €; 

 vsakemu učencu, ki se bo udeležil Pomladne šole v naravi  

(2. razred): 20,00 €. 

 

SKLEP: Upravni odbor Šolskega sklada se strinja za denarno 

pomoč vsem prosilcem. 

 

AD 6  

Zaradi ohlapnosti stare vloge smo se odločili, da dodelamo obrazec in s 

tem pridobimo jasnejšo sliko o vlagatelju, ki s svojim podpisom prevzema 

odgovornost za verodostojnost podatkov, ki jih je navedel. Podatki bodo 

arhivirani v socialni službi. 

 

Zapisala:                                      Predsednik Upravnega odbora ŠS: 

Milena Rataj                                        Aleksander Geršovnik 

 

 


