ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
7. seja Upravnega odbora za Šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v sredo 19.01.2011, ob 07.30, v pisarni ravnateljice.

Seje so se udeležili:
• predstavniki staršev, Simšič Brigita, podpredsednica Andreja Goršič Sušnik in
predsednica Upravnega odbora Mateja Vrbinc Beton,
• Simona Ipavec Možek, Lidija Ozimek, Karmen Vergolin in ravnateljica Nataša
Krajnčan,
• zapisnikarica Sabina Kirm.
Opravičeno odsoten je bil:
• predstavnik staršev Gregor Cuzak
DNEVNI RED:
1. Realizacija nakupa
2. Pregled stanja na računu šolskega sklada
3. Razno
K točki 1
Ravnateljica Nataša Krajnčan je sporočila, da je bil predlagan nakup nadstandardne opreme v
celoti realiziran. S sredstvi iz šolskega sklada smo nakupili belo tablo, interaktivno tablo,
digitalne fotoaparate, napravo za krivljenje pleksi stekla in pripomočke za likovno vzgojo.
Skupna vrednost nakupa je znašala 3441,92 EUR. V vrednosti 400 EUR je podjetje Baby
Center podarilo didaktične igrače.
K točki 2
V začetku meseca decembra 2010 so starši učencev prejeli prvo položnico v letošnjem
šolskem letu 2010/2011 v vrednosti 10 EUR. Ravnateljica Nataša Krajnčan je po finančnem
poročilu iz računovodstva podala podatke o zbranih sredstvih na računu šolskega sklada. Na
centralni šoli so do 31. 12. 2010 prejeli 1.710 EUR, na podružnični šoli Hrušica pa 450 EUR.
Končno stanje zbranih sredstev je bilo na dan 31. 12. 2010 naslednje. Na centralni šoli je na
računu šolskega sklada 3.054 EUR. Podružnična šola Hrušica je z novoletnim bazarjem in z
zbranimi sredstvi preko položnic pokrila negativno stanje. Njihovo novo stanje je z letom
2011 pozitivno, in sicer 241 EUR

K točki 3
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležence obvestila o ponovni odložitvi nakupa
interaktivnih tabel s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in šport. Razlog za odlog
sofinanciranja s strani ministrstva je, da smo v obdobju 10-ih let dobili za nakup
nadstandardne opreme že dovolj sredstev.
Ravnateljica Nataša Krajnčan je na pobudo aktiva športnikov podala predlog za nakup zimske
športne opreme (3 pare smuči in čevljev) v skupni vrednosti 300 EUR in eno belo tablo v
vrednosti 223 EUR.
Predsednica odbora šolskega sklada Mateja Vrbinc Beton je podala predlog o nakupu še ene
interaktivne table, glede na to, da je datum za nakup s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport
nedoločen. Tablo bi potrebovala učiteljica za izvajanje pouka naravoslovja. Končna vrednost
nakupa interaktivne table je 1825 EUR.
Sklep: Vsi navzoči na sestanku so se strinjali z nakupom športne opreme, bele/magnetne
in interaktivne table v skupni vrednosti 2.348 EUR.
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležene obvestila o pridobljenem predračunu podjetja
Tlakovit s.p. za urejanje okolice šole. Vrednost ureditve okolice šole je 33.000 EUR.
Predstavnica šole Karmen Vergolin je podala informacijo o pridobljenih sredstvih Rotary
Cluba Ljubljana, ki finančno pomaga socialno ogroženim učencem. Letos so za 32 naših
učencev prispevali 3.059 EUR. S temi sredstvi bomo 30 socialno ogroženim učencem
omogočili udeležbo šole v naravi. Povrnili jim bomo polovico stroška, poleg tega ti učenci
dobijo še žepnino« v višini 20 EUR. Iz teh sredstev se bo še enemu učencu poplačal strošek
izvajanja nadstandarda športne vzgoje in drugemu strošek kosila.
Sklep: Vsi navzoči so se strinjali, da se pridobljena sredstva s strani Rotary Cluba
porazdelijo med socialno ogrožene učence na ta način.
Nova položnica v vrednosti 10 EUR bo poslana v mesecu marcu.

Seja se je zaključila ob 8.00 uri.

Ljubljana, 20. 01. 2011
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