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Zapisnik 1. seje  Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Kidričevo, 

 

ki je potekala v torek, 21.11.2017, ob 17.00 in se zaključila ob 17.44, v prostorih OŠ 

Kidričevo. 

Prisotni:  
Andreja Emeršič, Radovan Pulko, Ivica Cizerl, Suzana Strelec, Urša Aubelj. 
Odsotni: Tomaž Klajdarič 
Opravičeno odsotni: Simona Gaiser 
 
 
Ostali prisotni: ga. ravnateljica Alenka Kutnjak  
 
 
Predsednica šolskega sklada OŠ Kidričevo ga. Urška Aubelj pozdravi 
predstavnike Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Kidričevo in poda  predlog  
dnevnega reda: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 

2. Sprejem zapisnika zadnje seje UO šolskega sklada 

3. Program dela za šolsko leto 2017/2018 

4. Pregled finančnega poslovanja Šolskega sklada 

5. Razno 

 

Ad 1) 

Ga. predsednica Urška Aubelj predlaga zamenjavo 3. In 4 točke dnevnega reda. 

Prisotni člani so z omenjeno zamenjavo točk soglasno sprejeli predlagan dnevni red. 

Sklep 1: Zamenjata se točki dnevnega reda 3. in 4. 

 

Ad2) 

Sklep 2: Zapisnik zadnje seje UO šolskega sklada je soglasno sprejet. 

 

Ad 4) Pregled finančnega poslovanja Šolskega sklada 

Ga. Alenka Kutnjak pove, da se poraba denarja ni bistveno spreminjala od leta 2016. 

Predsednica ga. Urša Aubelj nadaljuje sejo s predstavitvijo Programa dela šolskega 

sklada za  obdobje 2017/18. 

http://www2.arnes.si/~osmbbkk/
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Ad3) 

Ga. Andreja Emeršič predlaga, da slišimo predloge porabe sredstev. 

Potrebe za porabo sredstev predstavi ga. ravnateljica Alenka Kutnjak: 

- Večtočkovno ozvočenje za oder v večnamenskem prostoru. Najcenejša 

ponudba je 244,80 EUR. 

- Štiri visoke vrtne grede z najugodnejšo ponudbo 331,84 EUR. 
- Športni dresi za šolske ekipe v vrednosti 450,00 EUR. Ga. Ivica Cizerl 

predlaga cenovno primerjavo s prodajalno ZEUSS. 
- Nakup smučarskih čelad (20 komadov) v vrednosti 661,00 EUR. 

 
Skupni znesek potreb je 1.686,00 EUR. 
 
Ga. Andreja Emeršič predlaga še sredstva za šolsko knjižnico v vrednosti 500,00 
EUR. 
 
Ga. ravnateljica pove, da Božični koncert in bazar ostajata v programu tudi to šolsko 
leto in sta del programa pridobivanja sredstev za šolski sklad. 
 
Sklep 3: Sredstva šolskega sklada se namenijo za ozvočenje, šolsko knjižnico, 
vrtne grede, športne drese in smučarske čelade. 
 
 
Ad 5) 
 
Ga. Andreja Emeršič predlaga, da v mesecu februarju in marcu pričnemo z dopisi za 
donacijo. G. Radovan Pulko poudari, da je potrebno izraziti jasen namen donacij. 
 
Ga. Andreja Emeršič predlaga ponovni sklic Upravnega  Odbora v mesecu februarju; 
natančneje 20. 2. 2018. Predlaga, da se takrat pogovorimo o nabavi didaktičnih 
pripomočkov za OPB. 
 
Ga. Ivica Cizerl predlaga v Čarobnem parku v decembru najem hiške, ki je 
opremljena z električnim ogrevanjem in zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolski 
sklad, v zameno za zbrane igrače, ki jih za ta namen podarijo učenci. Zbiralna akcija 
igrač bi potekala do 1. 12. 2017 v šoli. 
 
Člani upravnega odbora se še dogovorimo o natančnejši  časovni razporeditvi na 
stojnici v  Čarobnem parku v decembru v času od 17. -19. ure. Predvidoma pa: 
Ga. Andreja Emeršič 1. in 2. 12., ter 8. 12. in 9.12. Ga. Urška Aubelj in ga. Gaiser 
Simona. Ga. Ivica Cizerl, 17.12. ter 25. in 26.12.  ter 22. in 23.12. ponovno ga. 
Andreja Emeršič. O natančnejši vključenosti ostalih prostovoljcev se dogovorimo po 
telefonu. 
 
Ga . ravnateljica Alenka Kutnjak predlaga ga. Metko Gumilar za koordinatorico 

http://www2.arnes.si/~osmbbkk/
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deklet, ki bi se priključila prostovoljni akciji. 
Prav tako se zaveže za  organizacijo prostovoljcev v šoli in pripravo vabil od 1. 12. 
2017 dalje. 
 
Sklep 4: 
V času med 23. 11. In 1. 12. 2017 se v šoli izvede zbiranje igrač, iger, knjig in 
podobno, ki jih učenci več ne uporabljajo. V Čarobnem parku v decembru 
organiziramo stojnice skupaj z učenci, učitelji in člani Upravnega odbora za 
prostovoljne prispevke za šolski sklad v zameno za zbrane igrače.  
 

 

Kidričevo, 21.11.2017                                                                                                                

 

Zapisala:                                                                          Suzana Strelec 
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