ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
12. seje upravnega odbora za šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v sredo, 15. 05. 2013, ob 07.30, v pisarni ravnateljice.
Seje so se udeležili:
• predstavniki staršev: Andreja Goršič Sušnik, Urša Povšnar Tomić, Brigita Simšič in Gregor Cuzak
• predstavnice šole: Simona Ipavec Možek, Lidija Ozimek, Karmen Vergolin in ravnateljica Nataša
Krajnčan.
• Zapisnikarica: Sabina Kirm
Na seji so bili prisotni vsi udeleženci.
DNEVNI RED:
1. Pregled finančnega stanja in realizacija nakupov
2. Načrtovanje in predlogi za nakup
3. Razno
K točki 1/ Pregled finančnega stanja in realizacija nakupov
Ravnateljica Nataša Krajnčan je po uvodnem pozdravu člane obvestila, da je na dan 14. 05. 2013
finančno stanje na računu šolskega sklada na CŠ 1.912,00 EUR, na PŠH pa 303,97 EUR.
REALIZACIJA NAKUPOV NA CŠ
•
•
•
•
•
•
•
•

2x montaža projektorja za učilnico 3 in 7
3x usnjene sedalne vreče za knjižnico
material za nadarjene učence
prenosnik
1x miza za namizni tenis
loparji za namizni tenis
link kocke
glina

CENA
226,58 EUR
155,70 EUR
150 EUR
600 EUR
408,90 EUR
159,98 EUR
59,59 EUR
290,64 EUR

Skupna vrednost nakupa je znašala 2.051,39 EUR.
Od predvidenega zneska 2.755 EUR smo uspeli privarčevati 703,61 EUR pri montaži projektorjev, link
kockah in športni opremi.
Na PŠH so realizirali predviden nakup interaktivne table v vrednosti 1.359,60 EUR. Cena zajema tablo,
projektor in montažo.

K točki 2/ Načrtovanje in predlogi za nakup
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležence seznanila s predlogi porabe sredstev v prihodnje.

Na centralni šoli smo zbrali naslednje predloge:
PREDVIDENA PORABA SREDSTEV
•
•
•
•
•

grafično oblikovanje in tisk šolskega
časopisa
tisk na šolske trenirke (logo šole in
številka) za 15 kompletov
tisk kataloga za Likovni bienale
2x CD predvajalnik
Športni rekviziti (badminton žogice,
piščalke, markirni stožci, Slackline
trak)

OKVIRNA CENA
850 EUR
200 EUR
200 EUR
140 EUR
212 EUR

Predvidena skupna vrednost porabe sredstev šolskega sklada je 1.602,00 EUR.

•

Na podružnični šoli Hrušica imajo predviden nakup žog za športno vzgojo. Ceno bodo podali
naknadno.

Sklep: Vsi navzoči člani smo se strinjali, da realiziramo porabo sredstev za zgoraj navedene stvari.
K točki 3/ Razno
Ravnateljica Nataša Krajnčan je seznanila prisotne, da smo finančna sredstva za tisk kataloga za Likovni
bienale pridobivali tudi drugje. Sponzorska sredstva sta prispevali KRKA d.d. (300 €) in ADRIATIC
Slovenica d.d. (200 €). Sredstva smo pridobili tudi s prijavo na razpis Mestne občine Ljubljane (300 €) .
Donacijo sta prispevali še NLB d.d. (100 €) ter Likovna šola SAB (100 €). Trgovina Art bo prispevala
izdelke za nagrajence natečaja, Ljubljanske mlekarne pa so prispevale svoje izdelke v vrednosti 100 EUR.
Karmen Vergolin je člane obvestila, da je Rotary club v tem šolskem letu, šoli dodelil sredstva v
vrednosti 2.017,00 EUR, kar je zadostovalo, da se je skupno 32 otrok iz socialno ogroženih družin
udeležilo šole v naravi.
Ravnateljica Nataša Krajnčan je seznanila prisotne o donaciji mobilne interaktivne table skupaj s
projektorjem v vrednosti 7.500 EUR. Tablo je šoli dalo v trajni najem podjetje Ebert d.o.o. zastopstvo in
storitve iz Ljubljane. Tabla je mobilna in bo tako lahko služila večim uporabnikom.
Sklep: Člani šolskega sklada so se dogovorili, da bo šola staršem posredovala novo položnico v mesecu
maju. Cena ostane nespremenjena - 10,00 EUR.
Ravnateljica se je vsem udeležencem zahvalila za sodelovanje.
Seja se je zaključila ob 8.15 uri.
Ljubljana, 15. 05. 2012

Zapisnik sestavila:
Sabina Kirm

Predsednica upravnega
odbora šolskega sklada:
Andreja Goršič Sušnik

