ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
6. seja Upravnega odbora za Šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v sredo 10.11.2010, ob 07.30, v pisarni ravnateljice.
Seje so se udeležili:
• predstavniki staršev, podpredsednica Andreja Goršič Sušnik in
Upravnega odbora Mateja Vrbinc Beton ter Gregor Cuzak
• Simona Ipavec Možek in ravnateljica Nataša Krajnčan,
• zapisnikarica Sabina Kirm.
Opravičeno odsotni so bili:
• Predstavnici šole Lidija Ozimek in Karmen Vergolin
• predstavnica staršev Simšič Brigita.

predsednica

DNEVNI RED:
1. Popravek informacije o stanju na računu PŠ Hrušica
2. Potrditev predračunov za nakup nadstandardne opreme
3. Razno
K točki 1
Na zadnjem sestanku Upravnega odbora šolskega sklada je pri informaciji o ceni prišlo do
napake, pri vrednosti nakupa tobogana na PŠ Hrušica. Celotna vrednost tobogana je znašala
2.923,00 EUR in je bil plačan v dveh obrokih. Stanje na računu je negativno in sicer v
vrednosti 855 EUR. Starši učencev PŠ Hrušica so bili o napaki že obveščeni. Sklenili so, da
bodo manjkajoča sredstva zbirali na novoletnem bazarju in s položnicami.
K točki 2
Predstavnica staršev Andreja Goršič Sušnik je naknadno (dne 12. 11. 2010) sporočila, da bo
podjetje Baby Center podarilo igrače za potrebe podaljšanega bivanja v višini 400,00 EUR.
Igrače so namenjene učencem na centralni in podružnični šoli. Pri nabavi gline in tempera
barvic pričakujemo še predračun podjetja Levček, en del likovnih potrebščin je šola v
vrednosti 541,60 EUR naročila pri podjetju Art trgovina na debelo in drobno.

Na podlagi pridobljenih predračunov bomo izvedli nakup nadstandardne opreme in
pripomočkov.
Naziv

Ponudnik

Količina

Interaktivna
tabla
Panasonic
Bela tabla
Dahle
(120x180)
Naprava za
krivljenje
pleksi stekla
Digitalni
fotoaparat
Canon
Likovni
pripomočki
(1.del)

Medium

1

Biroshop

1

Athena d.o.o.

1

Mimovrste

3

Art trgovina na debelo in
drobno

Št.
predračuna
345/2010

Datum
26.10.2010

poslano
6.11.2010
preko aktiva
slavistk
174/10
6.11.2010

Cena
z
DDV/EUR
1.825,20
173,00
113,16

10-88800879981

8.11.2010

584,64

10-35

10.11.2010

541,60

Sklep: Na osnovi predračunov so udeleženci seje potrdili nakup omenjene
nadstandardne opreme. Vodi se evidenca fotokopij predračunov in računov skupaj z
zapisniki sestankov Upravnega odbora za šolski sklad.
K točki 3
Predstavnik staršev Gregor Cuzak je podal predloge o porabi sredstev iz šolskega sklada za
različne dodatne projekte šole. Podal je tudi idejo o sodelovanju s predstavniki okoliških
podjetij in šolo. Ena od idej je organizacija skupnih projektov, za katere bi bila vzajemna
korist tako znanje kot sofinanciranje dodatnih vsebin. Ravnateljica Nataša Krajnčan je glede
na podane ideje in predloge sporočila, da se morajo projekti načrtovati pred novim šolskim
letom, kar se tudi zapiše v letni načrt šole.
Predsednica Upravnega odbora Mateja Verbinc Beton predlaga, da se na podlagi nakupa
digitalnih aparatov organizira tematske fotografske razstave (v povezavi z družbami v
šolskem okolišu, npr. gradnja LIDL-a, Toplarna …). Podala je tudi idejo o možnosti
sofinanciranja Mestne občine z Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v okviru
programov za otroke in mladino. Iz tega naslova bi šola lahko pridobivala sredstva za projekte
nadarjenih učencev, tekmovanja na vseh področjih oziroma za dodatne športne dogodke.
Seja se je zaključila ob 8.30 uri.
Ljubljana, 16. 11. 2010

Zapisnik sestavila:
Sabina Kirm

Predsednica Upravnega
odbora šolskega sklada:
Mateja Vrbinc Beton

