ZAPISNIK – ŠOLSKI SKLAD
2. seja v šolskem letu 2016/2017,
Upravnega odbora za šolski sklad OŠ Božidarja Jakca,
ki je bila v četrtek, 11. 05. 2017, ob 07.30, v pisarni ravnateljice.
Seje so se udeležili:
 predstavniki staršev: Katarina Volčini Ratajc in Peter Krvina
 predstavnice šole: Simona Ipavec Možek, Klavdija Strniša, Karmen Vergolin in ravnateljica
Nataša Krajnčan.
 Zapisnikarica: Sabina Kirm
 Odsotni predstavniki: Natalija Orlić

DNEVNI RED:
1. Stanje šolskega sklada
2. Realizacija nakupov
3. Predvideni nakupi
4. Razno
K točki 1/ Stanje šolskega sklada
Ravnateljica Nataša Krajnčan je po uvodnem pozdravu člane obvestila, da je na dan 11. 5. 2017 finančno
stanje na računu šolskega sklada na CŠ 1.029,95 EUR, na PŠH pa 1.155,38 EUR.
K točki 2/ Realizacija nakupov
Od 25. 10. 2016 do 11. 5. 2017 smo sredstva zbrana na računu šolskega sklada porabili za 8 socialno
ogroženih učencev od 1. do 8. razreda, da so se udeležili šole v naravi, in sicer za 2 učence 3. razreda v
vrednosti 120,59 €, za 2 učenca 6. razreda 276,70€ ter za 4 učence 8. razreda 326,45€. Za učence
Ravnateljica se je zahvalila Petru Krvini za donacijo kovčka za Prvo pomoč, ki ga imajo na Podružnični
šoli Hrušica.
K točki 3/ Predvideni nakupi
Ravnateljica Nataša Krajnčan je udeležene seznanila s predvideno porabo sredstev. V mesecu maju bomo
zagotovili udeležbo šole v naravi dvema učencema 1. razreda (CŠ-1 učenec, PŠH- 1 učenec), v višini
119,25 € ( okvirna cena).
Ravnateljica Nataša Krajnčan je seznanila udeležence z nadaljnjo porabo sredstev. Sredstva šolskega
sklada bomo namenili za tisk šolskega časopisa v vrednosti 762,39 €. Predstavnica šole Simona Ipavec
Možek je predlagala porabo sredstev za tisk v sorazmerju števila učencev na PŠH.
Na podružnični šoli Hrušica bodo del sredstev namenili nakupu dodatne športne opreme (badminton
loparje, žoge, mini gole, vrv za plezanje) v vrednosti približno 300 EUR.
Še v tem šolskem letu bomo na centralni šoli poskušali izvesti nakup 10 litrskega destilatorja ( 223,35
EUR), v naslednjem šolskem letu pa paket 3 lutk za prvo pomoč (1.067,50) za potrebe pouka
naravoslovja in izvedbo tabora prve pomoči.

Predstavnica šole Klavdija Strniša je opozorila na dotrajanost šolskih koles, ki se uporabljajo za
opravljanje kolesarskega izpita v 5. razredu. Kolesa je potrebno postopno zamenjati z novimi, ki so
ustrezno opremljena ter primerno velika. Cena novega kolesa se giblje med 200 in 300 EUR.
Predlagala je, da eno kolo kupimo že v mesecu maju.
Predstavnica staršev Katarina Volčini Ratajc je predlagala, da se počaka na jesenske akcije, ko je
kolesarska sezona v izteku.
Ravnateljica Nataša Krajnčan je sporočila, da bomo podali prošnjo na T-tol za donacijo koles.
Sklep: Udeleženci so s sklepom potrdili predlagane nakupe.
K točki 4/ Razno
Sklep: Zadnja položnica v tem šolskem letu, v višini 10,00 EUR bo izdana 15. 05. 2017, skupaj z
obvestilom za starše.
Ravnateljica je podala predlog, da se v naslednjem šolskem letu, na prvem sestanku v mesecu oktobru
naredi plan dela in predvideno porabo sredstev za celotno šolsko leto.
Ravnateljica se je vsem udeležencem zahvalila za sodelovanje.
Seja se je zaključila ob 8.15 uri.

Ljubljana, 15. 05. 2017
Nataša Krajnčan
ravnateljica

Zapisnik sestavila:
Sabina Kirm

