
 

 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 
 

               
 

 

 

  

ZAPISNIK UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ KUNGOTA 
v ČETRTEK, 29. 3. 2017 ob 17.30  

 
 

DNEVNI RED: 
1. uvodni pozdrav; 

2. pregled sklepov zadnje seje; 
3. finančno poročilo o zbranih sredstvih v koledarskem letu 2016; 

4. program za porabo sredstev Šolskega sklada OŠ Kungota za leto 2017; 

5. obravnava vlog za finančno pomoč; 
6. razno. 

 
 

K 1.točki 
Pozdrav gospoda Geršovnika. 

 
K 2.točki 

Gospa Hrast je predstavila zaključek projekta Koraki za korakce. Zbrali smo 
6.180,00€. S tem denarjem smo opremili gibalnico, ki je v učilnici na razredni 

stopnji, plezalno steno pa smo namestili v telovadnico. Čakamo še set za 
gimnastiko. Nabavili smo tudi nekaj iger za socializacijo otrok. 

 
Sklep zadnje seje je bil tudi sprejetje novosti v zakonodaji glede socialne 

pomoči. Družina lahko v enkratnem znesku prejme 70 €, pri čemer šola plača 

23 % davka, ali pa družina prejme pomoč dvakrat letno po 40 € in šola ne plača 
davka. 

 
Čeprav smo se dogovorili, da bomo v novembru oz. v maju staršem poslali 

dopis za donacijo v šolski sklad, gospa Hrast predlaga, da vse skupaj 
prestavimo na prvi skupni roditeljski sestanek v septembru. 

Gospod Geršovnik predlaga, da na tem sestanku predstavniki šolskega sklada 
skupaj z razredniki nagovorijo starše v razredu. 

Prav tako do septembra počakamo na škatlico za prispevke. 
 

K 3.točki  

Osnovna šola Kungota 

Plintovec 10 c 

2201  Zg. Kungota 

Telefon: ŠOLA 02 655 06 00 , Faks: 02 655 06 06 

                VRTEC 02 655 06 12 

GSM: +386 51 676 688 

http://www.os-kungota.si 

E-pošta: sola@os-kungota.si 

Davčna št. SI 58552561 

Matična št. 5085152000 

Podračun UJP Slovenska Bistrica  

št. 0125 5603 0659 560 
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Gospe Hrast  poda poročilo o zbranih sredstvih v koledarskem letu 2016. 

(priloga) 
 

Največ denarja smo zbrali z zbiranjem odpadnega papirja. Starši predlagajo, da 
bolj spodbujamo mlajše učence. Nekaj dni pred akcijo na vrata obesimo plakat 

in starše opomnimo . 
 

 
K 4. Točki 

Gospe Hrast poda program za porabo sredstev šolskega sklad za leto 2017. 
(priloga) 

Kamera, ki smo jo nabavili, se že s pridom uporablja. Učenci znanje prenašajo 
na mlajše učence – tudi upravljanje z ozvočenjem. 

 
Sklep: Upravni odbor šolskega sklada se strinja, da sredstva iz šolskega sklada, 

ki smo jih pridobili na bazarju, namenimo vsem učencem za plačilo gledališke 

predstave v vrednosti 1.760,00 €€ in plačilo avtobusnega prevoza v višini 
650,00 €€, kar znaša skupaj 2.410,00 €. 

 
Na nagovoru staršem na začetku šolskega leta bomo povedali, da smo vsem 

učencem financirali predstavo in avtobusni prevoz, prav tako pa tudi vse ostalo, 
kar smo z denarjem šolskega sklada nabavili. 

 
Gospa Tabak predlaga, da uredimo uniforme za pevski zbor. 

Gospa Hrast pojasni, da smo obleke kupili v lanskem šolskem letu. 
Prav tako predlaga, da iz ŠS financiramo počivalnik. 

 
 

Gospa Hrast predlaga, da sredstva iz prihodnjega sejma namenimo ureditvi 
šolskih hodnikov. Do junija bi izvedli natečaj od 1. do 9. razreda, s katerim bi 

zbirali ideje za ureditev hodnikov. 

Razprava: 
Če pride ideja od otrok, ne bodo uničevali. 

Ga. Satler – preverimo glede požarnega reda, če sploh sme biti kaj na hodnikih. 
Izkoristimo obrtnike iz kraja. 

Ga. Tabak meni, da otroci potrebujejo gibanje in jih je treba pri tem spodbujati, 
zato predlaga izgradnjo skate parka. Lahko tudi v manjši obliki. 

 
K sodelovanju bi bilo potrebno pozvati občino, saj je igrišče v lasti občine. 

 
Ga. Tabak predlaga, da bi po vzoru projekta Koraki za korakce, organizirali svoj 

projekt, kjer bi pripravljenost krajanov obrnili v našo korist. 
Upravni odbor ŠS bi bil organizator prireditve, povabili pa bi vse, ki bi bili 

pripravljeni sodelovati. 
Datuma ne bi smeli fiksirati, ker je pogoj za prireditev predvsem lepo vreme. 

Na prireditvi bi delili priponke, kot pripadnost ŠS in pobirali prostovoljne 

prispevke. 



 

 

                                                                                  
 

Povabili bi gasilce, aktiv kmečkih žena, pripravili športne igre, kolesarjenje, 

pohode,... 
 

Ugotovili smo, da je v letošnjem letu premalo časa za izvedbo takšnega 
projekta. 

Dogovorili smo se, da zbiramo ideje, v mesecu juniju pa naredimo strukturo 
projekta, vzamemo tisto, kar se je v preteklih latih dobro obneslo ( v stilu Šport 

špas ) in v prihodnjem šolskem letu, nekje v mesecu maju izpeljemo prireditev. 
 

K 5.točki 
Starši so za izvedbo nadstandardnih programov zaprosili za finančno pomoč. 

Upravni odbor šolskega sklada je odobril vloge v višini 120,00 € 
 

K 6.točki 
 

Ga. Tabak pove, da so bili pri AJM ju pripravljeni financirati šolo v naravi in da 

bi morali zaprositi za večletno financiranje. 
 

 
 

 
  Zapisala: 

Milena Rataj              
Predsednik ŠS: 

Aleksander Geršovnik 
 

 
 
 

 


