ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
11. seje upravnega odbora za šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v sredo, 7. 11. 2012, ob 07.45, 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, Karmen Vergolin in ravnateljica Nataša
Krajnčan.
• Zapisnikarica: Sabina Kirm
Opravičeno odsotna je bila:
• predstavnica šole Lidija Ozimek
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 po uvodnem pozdravu, članice obvestila, da je na dan
6.11.2012 finančno stanje na računu šolskega sklada na CŠ 2.741,71 EUR, na PŠH pa
1.474,82 EUR.
Vse prisotne je ravnateljica Nataša Krajnčan obvestila, da od meseca aprila ni bilo opravljenih
nobenih nakupov. Zbrane je obvestila o pomoči Četrtne skupnosti Golovec pri obnovi
zunanjih klopi. Karmen Vergolin je povedala, da smo z njihovo pomočjo tudi realizirali nakup
šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialne ogrožene otroke, v vrednosti 1.800 EUR.
Na PŠH bodo realizirali predviden nakup interaktivne table v okvirni vrednosti 1.800 EUR.
Cena zajema tablo, projektor in montažo. Točen znesek bodo posredovali ob pridobitvi
predračunov.
Karmen Vergolin je člane obvestila, da je Rotary club lansko šolsko leto, šoli dodelil
sredstva v vrednosti 3.617 EUR, kar je zadostovalo, da se je skupno 44 otrok iz socialno
ogroženih družin udeležilo šole v naravi ali tabora. Donacije se nadejamo tudi v letošnjem
šolskem letu, v nasprotnem primeru bomo primorani del sredstev iz šolskega sklada nameniti
pomoči potrebnim učencem.
K točki 2/ Načrtovanje in predlogi za nakup
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležence seznanila s predlogi za nakupe v prihodnje.

PREDLOGI

OKVIRNA CENA

• 2x projektor za predmetno stopnjo
• 3x usnjene sedalne vreče za knjižnico
• material za nadarjene učence
• zimska smučarska oprema
• 1x miza za namizni tenis
• 1x DVD/VHS predvajalnik
• 1x televizijski sprejemnik
• link kocke
• glina
Skupna vrednost nakupa znaša 2.755 EUR.
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Sklep: Vsi navzoči člani so se strinjali, da realiziramo nakup vseh zgoraj omenjenih
stvari.
K točki 3/ Razno
Ravnateljica Nataša Krajnčan je navzočim predlagala, da se izloči nakup celotnih likovnih
potrebščin saj je vrednost nakupa previsoka. Nakup le teh je prejšnje šolsko leto znašal
približno 1.500 EUR. Še vedno pa obdržimo skupen nakup gline.
Sklep: Člani šolskega sklada so se strinjali o izločitvi nakupa likovnih potrebščin.
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležene obvestila, da je v šolskem letu 2011/2012 v šolski
sklad prispevalo približno 40 odstotkov staršev in ob tem opozorila na upadanje tega deleža.
Predstavnik staršev Gregor Cuzak je spodbudil udeležene k razmišljanju o dodatni pridobitvi
novih virov oziroma načinov financiranja.
Sklep: Člani šolskega sklada so se dogovorili, da bo šola staršem posredovala novo
položnico za prispevke v šolski sklad meseca novembra. Cena ostane nespremenjena 10,00 EUR.
Ravnateljica se je vsem udeležencem zahvalila za sodelovanje.
Seja se je zaključila ob 8.15 uri.
Ljubljana, 7.11.2012

Zapisnik sestavila:
Sabina Kirm

Predsednica upravnega
odbora šolskega sklada:
Andreja Goršič Sušnik

