ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
1. seja v šolskem letu 2016/2017,
Upravnega odbora za šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v sredo, 26. 10. 2016, ob 07.30, v pisarni ravnateljice.
Seje so se udeležili:
 predstavniki staršev: Natalija Orlić, Katarina Volčini Ratajc in Peter Krvina
 predstavnice šole: Simona Ipavec Možek, Klavdija Strniša, Karmen Vergolin in ravnateljica
Nataša Krajnčan.
 Zapisnikarica: Sabina Kirm
Na seji so bili prisotni vsi udeleženci.

DNEVNI RED:
1. Realizacija nakupov
2. Stanje šolskega sklada
3. Predvideni nakupi
4. Razno
K točki 1/ Realizacija nakupov
Ravnateljica Nataša Krajnčan je po uvodnem pozdravu člane obvestila, o realizaciji nakupa in o porabi
sredstev na centralni šoli in na podružnični šoli Hrušica od 1. 4. 2016 do 25. 10. 2016.
Poraba sredstev iz šolskega sklada na CŠ
zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

datum nabave
12. 4. 2016
april 2016
3. 6. 2016
22. 6. 2016
sep. 2016
sep. 2016
okt. 2016

opis
šport. oprema 5x tek. čevlji
pomoč ŠN - Osilnica za 5 učencev
grafična stiskalnica
šolski časopis 789,63€ (50% strošek šol. sklada)
pomoč ŠN - Planika-Pohorje za 2 učenca
pomoč ŠN - Jurček Kočevje za 2 učenca
pomoč ŠN - Fara Kostel za 1 učenca

znesek
209,74
309,10
997,50
394,82
70,10
103,31
38,00

Skupaj nabava:

2.122,57

Poraba sredstev iz šolskega sklada na PŠH
zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Datum nabave
12. 4. 2016
24. 4. 2016
13. 5. 2016
17. 8. 2016
2. 9. 2016

opis
smuč. športna oprema 5x tekaški čevlji
interaktivna tabla
montaža interaktivne table
zamenjava varovalne podlage za igrala
strune za kitaro

znesek
398,32
1.340,78
231,26
1.357,25
20,72

Skupaj nabava:

3.348,33

K točki 2/ Stanje šolskega sklada
Ravnateljica Nataša Krajnčan je člane obvestila, da je na dan 25. 10. 2016 finančno stanje na računu
šolskega sklada na CŠ 71,56 EUR, na PŠH pa 871,79 EUR.
V tem šolskem letu smo sredstvi šolskega sklada poskrbeli za 5 socialno ogroženih učencev, da so se
udeležili šole v naravi.
K točki 3/ Predvideni nakupi
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležene seznanila, da na centralni šoli poteka fotografski natečaj, ki je
namenjen učencem, učiteljem in letos tudi staršem. Fotografije sodelujočih so vsako leto razstavljene na
hodniku predmetne stopnje.
Seznanila jih je o predlogu mentorja fotografskega krožka po nakupu fotoaparata Nikon s
pripadajočimi pripomočki. Predstavila je ponudbo spletne trgovine Mimovrste v vrednosti 1.700 EUR.
Predstavnica staršev Katarina Volčini Ratajc bo povprašala sorodnika, če lahko priskrbi ugodnejšo
ponudbo.
V mesecu decembru bo znano koliko učencev iz 6. razreda bo potrebovalo finančno pomoč za udeležbo
zimske šole v naravi na Pohorju. Predstavnica šole Karmen Vergolin bo po korespondenčni seji obvestila
člane odbora o točnem znesku in številu pomoči potrebnih.
Opozorila je tudi na stisko socialno ogrožene družine iz PŠH in predlagala pomoč pri financiranju šole v
naravi njihovim otrokom.
Sklep: Sredstva šolskega sklada se prednostno porabijo za pomoč socialno ogroženim učencem,
nato pa se načrtuje in realizira nakup fotoaparata.
Sklep: Učencu iz 3. razreda PŠH se v celoti pokrije strošek (100 odstotna subvencija) šole v naravi
v Fari, v višini 76,00 EUR.
Predstavnica podružnične šole Hrušica Simona Ipavec Možek, je predstavila pobudo učiteljice, ki vodi
krožek prve pomoči, da se kupi kovček za Prvo pomoč, ki mora biti na vidnem in dosegljivem mestu.
Predstavnika staršev Peter Krvina in Natalija Orlić sta se ponudila in bosta iz lastnih sredstev kupila
omenjeni kovček za prvo pomoč, po enega za na CŠ in PŠH.

K točki 4/ Razno
Člani odbora so podali predloge na kakšen način, bi lahko pridobivali dodatna finančna sredstva za šolski
sklad.
Predstavnica staršev Natalija Orlić predlaga namensko zbiranje finančnih sredstev za učence, ki
potrebujejo pomoč pri financiranju šole v naravi.
Predstavnik staršev Peter Krvina je predlagal, da se na javnih prireditvah, svetu staršev, roditeljskih
sestankih starše nagovori in povabi k namenskemu zbiranju sredstev za učence.
Člani so se dogovorili, da bo šola z dopisom na položnici za šolski sklad, ki bo izdana novembra, povabili
starše k prispevanju dodatnih sredstev. Ravnateljica Nataša Krajnčan bo v ta namen, starše nagovorila na
Novoletnem koncertu v mesecu decembru.
Sklep: Prva položnica v višini 10,00 EUR bo izdana v mesecu novembru, druga v mesecu marcu.
Ravnateljica se je vsem udeležencem zahvalila za sodelovanje.
Seja se je zaključila ob 8.15 uri.
Ljubljana, 26. 10. 2016
Zapisnik sestavila:
Sabina Kirm

Predsednica upravnega
odbora šolskega sklada:

