ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
10. seje upravnega odbora za šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v četrtek, 12. 4. 2012, ob 07.45, v pisarni ravnateljice.
Seje so se udeležili:
• predstavnice staršev: Andreja Goršič Sušnik in Urša Tomič Povšnar,
• predstavnice šole: Simona Ipavec Možek, Karmen Vergolin in ravnateljica Nataša
Krajnčan.
• Zapisnikarica: Sabina Kirm
Opravičeno odsotni sta bili:
• predstavnici šole Lidija Ozimek in Brigita Simšič
Neopravičeno odsoten je bil:
• predstavnik staršev Gregor Cuzak
DNEVNI RED:
1. Pregled finančnega stanja in realizacija nakupov
2. Načrtovanje in predlogi za nakup
3. Razno
K točki 2/ Pregled finančnega stanja in realizacija nakupov
Ravnateljica Nataša Krajnčan je članice obvestila, da je na dan 4.4.2012 finančno stanje na
računu šolskega sklada za CŠ 1.301,71 EUR, na PŠH pa 558,82 EUR poleg tega pa imajo še
691 EUR, ki so jih zbrali na novoletnem bazarju.
Vse prisotne je ravnateljica obvestila, da so bili nakupi iz sredstev šolskega sklada realizirani
v skladu z načrtom. Tako smo v šolskem letu 2011/2012 nakupili v skupni vrednosti 1.283,45
EUR na CŠ in na PŠH za 149 EUR:
• DVD predvajalnik na PŠH in CŠ v vrednosti 149 EUR na kos,
• skener za 143,52 EUR,
• prenosni radio za 213,99 EUR,
• rezalnik papirja 228 EUR in
• smučarsko opremo (čelade in očala za 198 EUR, smučarski čevlji za 269 EUR,
pohodni čevlji za 81,94) v skupni vrednosti 548,94 EUR.
Nakupa zunanjih klopi, košev in cvetličnega korita do sedaj še nismo realizirali. Cene
omenjenih stvari so izredno visoke, zato je predsednica Andreja Goršnik Sušnik predlagala,
da se nakupi izvajajo postopoma. Pred tem pa poskušamo pridobiti alternativne možnosti.
Na PŠH niso še realizirali nakupa interaktivne table.

Karmen Vergolin je članice obvestila, da smo na šoli pomagali s sredstvi Rotary cluba 7
učencem, da so se udeležili zimske šole v naravi. Dodelili so nam sredstva v vrednosti 3.617
EUR, kar bo zadostovalo, da se 44 otrok udeleži šole v naravi. Hkrati pa opozori na možnost
ukinjanja donacije. Kar bo lahko posledično obremenilo sredstva iz računa šolskega sklada.
K točki 2/ Načrtovanje in predlogi za nakup
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležence seznanila s predlogi za nakupe v prihodnje.
Na PŠH se še naprej zbirajo sredstva za nakup interaktivne table v vrednosti 1.700 EUR.
Likovne potrebščine predvsem tempera barvice bi se v naslednjem šolskem letu nakupilo
zgolj za učence prve triade. Glino, lepila in plastelin ostane še naprej v načrtu za nakup.
Aktiv učiteljev športne vzgoje je podal predlog za nakup smučarskih tekaških smuči skupaj z
vezmi v vrednosti 60 EUR za par in par palic za 10 EUR. Kupili bi 5 kompletov za 350 EUR.
Sklep: Vsi navzoči na sestanku so se strinjali z omenjenim predlogom o realizaciji
nakupa smučarskih tekaških kompletov na CŠ in nakup interaktivne table na PŠH.
K točki 3/ Razno
Ravnateljica Nataša Krajnčan je predstavila možnost postavitve kolesarnice pri drugem vhodu
v telovadnico, kjer bi se namestila železna mrežasta vrata, betonsko podlago in stojala za
kolesa. Podala je informacijo, da se bodo sredstva za ta namen črpala iz donacije Petrola in
računa šole.
Karmen Vergolin je opozorila na vse manjši priliv na račun šolskega sklada in na ukinjanje
splošne subvencije za prehrano. Meni, da se bodo morala v ta namen sredstva računa
prerazporejati tudi za učence iz socialno najšibkejšega okolja.
Članice šolskega sklada so se dogovorile, da bo šola staršem posredovala novo položnico
za prispevke v šolski sklad meseca aprila. Cena ostane nespremenjena - 10,00 EUR.
Ravnateljica se je vsem udeleženkam zahvalila za sodelovanje.
Seja se je zaključila ob 8.25 uri.
Ljubljana, 13.4.2012
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