Ljubljana, 16. 12.2009
ZAPISNIK
4. seje Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Božidarja Jakca, ki je bila v sredo, 16.12.2009,
ob 8.00 v pisarni ravnateljice.
Seje so se udeležili:
• predstavniki staršev: predsednica odbora Mateja Vrbinc Beton, namestnica Nada
Hlebš in Tomaž Volavšek
• Predstavnice šole; Lidija Ozimek, Karmen Vergolin, ravnateljica Nataša Krajnčan in
zapisnikarica Sabina Grabljevec.
Opravičeno odsotna je bila zapisnikarica Simona Ipavec Možek.
Dnevni red:
1. Prispevki staršev, poraba in predlogi porabe
2. Pomoč socialno ogroženim učencem
3. Bazar
4. Razno

K točki 1/ Prispevki staršev, poraba in predlogi porabe
Ravnateljica Nataša Krajnčan je podala podatke o zbranih sredstvih za šolski sklad.
V letu 2009 smo izdali za BJ 884 položnic po 10 EUR, kar znese 8840,00 EUR.
Plačil oz. prispevkov staršev smo prejeli 4.561,00 EUR (do 3.12.2009)
Porabili smo 1.670,12 EUR, ostane še 2.890,88 EUR.
Za PŠH smo izdali za 1.440 EUR položnic, prejeli smo za 900,00 EUR prispevkov.
Porabili smo 32,83 EUR, ostane še 867,17 EUR.
Položnice so bile izdane 20.3.2009 in 30.10.2009.
Ravnateljica Nataša Krajnčan je odboru posredovala informacijo o porabi sredstev iz
šolskega sklada.
V skladu z dogovorom vseh članov upravnega odbora se je iz sredstev šolskega sklada
namenilo za :
- nakup DVD/VHS - 139,99 EUR
- šolski časopis – 459,58 EUR
- za Tabor Bohinj 45,00 EUR
- nakup delovnih zvezkov -116,71 EUR
- za likovne pripomočke (glino, barve, papir, oglje) – 908,84 EUR
- Tabor Kmetija – 32,83 EUR (šolski sklad PŠH)

V skupni vredosti se je iz šolskega sklada porabilo 1670,12 EUR na CŠ in 32,83 EUR na
PŠH.
Člani Upravnega odbra so se dogovorili, da bodo sredstva iz šolskega sklada v prihodnje
namenili za nakup interaktivne table in za dokup smučarske opreme.
Sklep 1: Vsi soglašamo, da se del sredstev iz šolskega sklada nameni nakupu 2 parov smuči
in 2 parov smučarskih čevljev. Strinjamo se tudi s predlogom, da se nakup dveh kompletov
smučarske opreme ponovi vsako šolsko leto.
K točki 2/ Pomoč socialno ogroženim učencem
Karmen Vergolin je člane odbora seznanila z vlogo za dodelitev sredstev za primer socialno
ogrožene družine, ki zaradi nizkih dohodkov in težkih razmer v družini ne morejo plačati za
nadstandard športne vzgoje. Člani odbora so se strinjali, da se materi v celoti pomaga pri
plačilu nadstandarda športne vzgoje (cca. 10,00 EUR na mesec ) in sicer od decembra 2009
do konca šolskega leta.
K točki 3/ Bazar
Ravnateljica Nataša Krajnčan je pohvalila organizacijo in veliko udeležbo staršev na
novoletnem bazarju, na katerem smo skupno zbrali 2.498 EUR na CŠ od tega na srečelovu –
614 EUR; izdelki, časopis in koledar – 1.884 EUR na PŠH pa skupno 700 EUR. Sredstava
se bodo knjižila na račun šolskega sklada.
Sredstva zbrana na bazarju se bodo namenila obnovi športnega igrišča, šola pa za ta namen
zbira denarna sredstva še preko drugih virov kot so donacije, javni razpisi, … Obnova
športnega igrišča se lahko po vrednosti primerja z obnovo kuhinje, ki je potekala v tem letu.
Ker gre za precejšen znesek se MOL umika iz sodelovanja pri obnovi tega igrišča z
razlogom, da so na šoli potrebna prioritetna popravila (okna, streha).
Tomaž Volavšek predlaga, da bi Novoletni bazar postal tradicionalen na naši šoli, kjer bi
učenci svoje izdelke lahko predstavili tudi širši okolici.
K točki 4/ Razno
Ravnateljica Nataša Krajnčan izpostavi slabo prodajo šolskih koledarjev (prodanih ni bilo
niti polovica), in predlaga, da jih ponudimo v odkup otrokom, ki so sodelovali pri nastajanju
le-tega. Udeleženci predlagajo še ostale načine npr. kot darilo poslovnim partnerjem,
upokojenim delavcem šole, porazdelili jih bomo tudi v učilnice.
Mateja Vrbinc Beton predlaga, da se zbrana sredstva iz bazarja v prihodnje nameni otrokom
(za večjo motivacijo pri prodaji) za njihove aktivnosti kot naprimer kino, piknik... Predlog
bo podan tudi na svetu staršev.
Karmen Vergolin bo poskušala pridobiti sredstva od Rotary Cluba za subvencioniranje 6
učencem zimske šole v naravi.
Seja se je zaključila ob 8.45.
Zapisnik sestavila
Sabina Grabljevec

Predsednica Upravnega odbora
Mateja Vrbinc Beton

