ZAPISNIK
15. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada, 5. 11. 2014 ob 7. 30 uri v pisarni
ravnateljice

PRISOTNI: Nataša Krajnčan, Urška Povšnar Tomič, Karmen Vergolin, Simona Ipavec, Tea
Kojadinović, Katarina Volčini
OPRAVIČENO ODSTONI: Lidija Ozimek, Natalija Orlič.

DNEVNI RED:
1. Pregled finančnega stanja in realizacija nakupov
2. Načrtovanje in predlogi za nakup
3. Razno

1. Pregled finančnega stanja in realizacija nakupov
Na sestanku je ravnateljica Nataša Kranjčan predstavila realizacijo zadnjega nakupa, in sicer
za centralno šolo. Na podružnični šoli nakupov nismo opravili.

- projektor v vrednosti 508 €, za katerega je bila opravljena zamenjava za prenosnik v
predvideni vrednosti 600 €,
- tiskanje šolskega časopisa in pesniške zbirke Mavrica v vrednosti 776,18 € (predviden strošek
je bil 900 €),
- barvni laserski tiskalnik v vrednosti 350 € (predviden strošek je bil 400 €),
- pritrditev dveh projektorjev na strop v vrednosti 179, 53 € (predviden strošek je bil 200 €). Za
pritrditev projektorja na strop je poskrbel hišnik, zato je bil strošek nižji.
Previden je bil še nakup trdega diska za fotografski krožek v vrednosti 100 €, CD predvajalnika
v vrednosti 70 €, treh polarjev za merjenje srčnega utripa v vrednosti 150 € ter didaktičnega
materiala za naravoslovje v vrednosti 100 €, ki pa ni bil realiziran.
Za nakup omenjenega je bilo tako predvidenih je 2520 €, dejanska poraba pa znaša 1813, 53 €.

V šolskem letu 2013/ 2014 je bilo v 2. obdobju (januar –junij) izdanih 332 položnic na centralni
šoli, plačanih pa je bilo 106 položnic (31, 32 %). Centralna šola je tako pridobila 1060 €. Na
podružnični šoli Hrušica je bilo izdanih 72 položnic, plačanih pa je bilo 28 (40 %). Skupaj z
zbiralno akcijo papirja je podružnična šola pridobila 280 €.
Ravnateljica predlaga da znesek na položnici za šolski sklad ostaja enak, v vrednosti 10 €, prvo
položnico pa šola izda v novembru, drugo v marcu ali aprilu. Pridobljena sredstva ob plačilu
prve položnice bo šola namenila nakupu gline in ostalega potrebnega materiala za likovno
umetnost (lanski strošek za nakup omenjenega je znašal 581, 77 €).
Stanje šolskega sklada na dan 5. 11. 2014 znaša 196, 17 € za centralno šolo ter 1342, 23 € za
podružnično šolo.

SKLEP: Prisotni so podane informacije vzeli na znanje.

2. Načrtovanje in predlogi za nakup
Ravnateljica nas je seznanila, da na centralni šoli načrtujemo nakup:
- trdega diska za fotografski krožek (100€),
- CD predvajalnika (70€) ,
- 3 ure za merjenje srčnega utripa (150€),
- didaktičnega materiala za naravoslovje (100€),
- projektorja (508€),
- gline in ostalega potrebnega materiala za likovno umetnost (600€).
Predvidena sredstva za nakup znašajo: 1528€
Na podružnični šoli bomo sredstva namenili nakupu ozvočenja.
Predvidena sredstva za nakup znašajo: 1300 €

SKLEP: Prisotni so podane informacije vzeli na znanje in se strinjali z načrtovanimi nakupi.

3. Razno
Ravnateljica nas seznani z dobrodelnim novoletnim koncertom, ki se bo odvijal 4. 12. 2014.
Pridobljena sredstva bodo namenjena socialno ogroženim. Prisotni na sestanku soglasno

pritrdimo, da je socialno ogroženih čedalje več. Pri tem socialna delavka Karmen Vergolin
opozori na Četrtno skupnost Golovec, ki je že sofinancirala nakup potrebnega gradiva za delo
z učenci priseljenci ter opozori še na dve vlogi za polovično subvencioniranje tabora. Prva vloga
je bila podana za sofinanciranje udeležbe na taboru za učenca 2. razreda v polovični vrednosti
30,25 € ter druga za sofinanciranje tri dnevnega tabora izbirnega predmeta Šport za zdravje v
polovični vrednosti 30,61 €. Karmen Vergolin doda, da smo do sedaj uspešno sodelovali z
Rotary klubom in da se sodelovanja nadejamo še naprej.

SKLEP: Prisotni so podane informacije vzeli na znanje.

Sestanek se je končal ob 8. 20 uri.
Ravnateljica se je vsem prisotnim zahvalila za prisotnost in sodelovanje.

Tea Kojadinović
zapisnikarica

Nataša Kranjčan
ravnateljica

