
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10 a, 4000 Kranj 

 

Povzetek zapisnika 3. seje Upravnega odbora šolskega sklada 

OŠ Staneta Žagarja Kranj, 

ki je bila v torek, 29. 5. 2018, ob 18. uri v učilnici 25 

Dnevni red: 

1. Poročilo o stanju sredstev na računu šolskega sklada 
2. Pregled prejetih vlog 
3. Razno 

 

Predsednica UOŠS gospa Marjeta Svoljšak je podala poročilo o stanju sredstev na računu 
šolskega sklada. Poročilo je pripravila računovodkinja, gospa Maja Vončina.  

V nadaljevanju sestanka je predsednica UOŠS Marjeta Svoljšak predstavila prispele vloge za 
nakup nadstandardne opreme oziroma izvajanje dejavnosti, ki sodijo v nadstandardni 
program. 

Člani UOŠS so sprejeli sledeče sklepe: 

• UOŠS je odobril vlogo za financiranje majic v vrednosti okoli 300 € za najboljše 
športnice in športnike razreda ter nagrade  za vzorne in prizadevne učence v 
posameznem oddelku v vrednosti okoli 120 €.  

• UO je odobril vlogo za plačilo prijave na FLL Junior festival v šolskem letu 
2018/19 v vrednosti 176,90 €. 

• UO je odobril vlogo za odobritev sredstev za ogled Legolanda za skupino 
Kavalirjev v vrednosti 350 €. 

• UO je odobril vlogo za finančno pomoč pri izvedbi prireditve ob zaključku 
šolskega leta v vrednosti 100 €. 

• UO je sklenil, da je vlogo za nakup otroškega ziplinea v vrednosti 500 € potrebno 
dopolniti. 

• UO trenutno ni ugodil vlogi za nakup 3 desk za veslanje stoje. Člani UPŠS smo se 
odločili, da do konca koledarskega leta ponudimo 200 € za najem desk za veslanje 
stoje. V bližnji okolici se jih da izposoditi za IP in NIP na Trbojskem jezeru (ura 
najema je menda trenutno 10 €). Na CŠOD bomo podali pobudo, da jih nekaj kupijo. 

 

V imenu celotnega odbora se staršem zahvaljujemo za denarne prispevke v šolski sklad. 
Skupno bomo uresničili še kakšno željo in idejo in popestrili šolsko delo. 
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