ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
13. seje upravnega odbora za šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v sredo, 23. 10. 2013, ob 07.30, v pisarni ravnateljice.
Seje so se udeležili:
 predstavniki staršev: Natalija Orlić, Urša Povšnar Tomić in Brigita Simšič
 predstavnice šole: Simona Ipavec Možek, Karmen Vergolin, Lidija Ozimek in
ravnateljica Nataša Krajnčan
 Zapisnikarica: Sanela Gromilić
Odsoten je bil:
 predstavnik staršev Gregor Cuzak
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev predsednika in podpredsednika
Pregled finančnega stanja in realizacija nakupov
Načrtovanje in predlogi za nakup
Razno

K točki 1/ Izvolitev predsednika in podpredsednika
Ker ga. Andreja Goršič Sušnik ni več članica šolskega sklada, smo na seji soglasno
izglasovali novega predsednika in podpredsednika upravnega odbora šolskega sklada.
Sklep: Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je ga. Brigita Simšič,
podpredsednica je ga. Urša Povšnar Tomič.
K točki 2/ Pregled finančnega stanja in realizacija nakupov
Ravnateljica Nataša Krajnčan je po uvodnem pozdravu članice obvestila, da je na dan
22.10.2013 finančno stanje na računu šolskega sklada znašalo na CŠ 1.245,59 EUR in na
PŠH 553,97 EUR.
REALIZACIJA NAKUPOV NA CŠ
 grafično oblikovanje in tisk šolskega časopisa
 tisk na šolske trenirke (logo šole in številka) za 15 kompletov
 tisk kataloga za Likovni bienale

CENA
1340 EUR
174 EUR
200 EUR

NI BILO REALIZIRANO
 2x CD predvajalnik

CENA
140 EUR

K točki 3/ Načrtovanje in predlogi za nakup
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležence seznanila s predlogi za nakupe v prihodnje.
PREDVIDENA PORABA SREDSTEV NA CŠ
OKVIRNA CENA
 postavitev eko vrta (orodja za obdelavo, deske, drevesa:
350 EUR
jablana, hruška in sliva)
204 EUR
 glasbeni inštrumenti
70 EUR
 nabava za tehniko
700 EUR
 material za likovno (glina, das masa, oglje)
650 EUR
 prenosnik in montaža projektorja na strop
400 EUR
 tekaške smuči
Predvidena skupna vrednost porabe sredstev šolskega sklada je 2.374,00 EUR.
Ga. Natalija Orlič bo za eko vrt donirala slivo in kompostnik.
PREDVIDENA PORABA SREDSTEV NA PŠH
 blazine in ostali športni pripomočki

OKVIRNA CENA
200 EUR

Na podružnični šoli Hrušica načrtujejo še nakup projektorja ter ureditev ozvočenja šole.
Predračun bo predložen naknadno.
Sklep: Vsi navzoči člani so se strinjali, da realiziramo nakup vseh zgoraj omenjenih
stvari.
K točki 4/ Razno
Ravnateljica Nataša Krajnčan je spodbudila udeležene k razmišljanju o dodatni pridobitvi
novih virov oziroma načinov financiranja saj je ga. Karmen Vergolin opozorila na dejstvo, da
se letos ne moremo zanašati na Rotary Club, ki je v lanskem šolskem letu šoli dodelil sredstva
za otroke iz socialno ogroženih družin.
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 8.05 uri.
Ljubljana, 23.10.2013

Zapisnik sestavila:
Sanela Gromilić

Predsednica upravnega
odbora šolskega sklada:
Brigita Simšič

