Osnovna šola JAKOBA ALJAŽA KRANJ
Ulica Tončka Dežmana 1
4000 KRANJ
Tel.: 04/280-15-10
Faks: 04/280-15-29

http://www.os-jakobaaljaza.si

ZAPISNIK
1. sestanka upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2019/2020,
ki je potekal v četrtek, 3. 10. 2019, ob 18.00 v prostorih OŠ Jakoba Aljaža Kranj.
Prisotni: Tina Šturm, Boris Margeta, Boštjan Kerbev, Anja Zima, Jaro Sever Torkar, Manca
Čebokli
Upravičeno odsotni: Sebastijan Tofaj

Dnevi red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda
Zamenjava in potrditev novih članov upravnega odbora šolskega sklada
Pregled in potrditev zapisnika z dne 9. 5. 2019
Sprejetje Pravilnika o delovanju šolskega sklada
Pregled finančnega stanja šolskega sklada
Predlogi za porabo sredstev šolskega sklada v šolskem letu 2019/2020
Razno

K 1) Člani soglasno sprejmejo dnevni red.
K 2) Člani potrdijo nove člane: Tina Šturm, Boštjan Kerbev, Anja Zima.
Člani razrešijo dosedanjo predsednico Matejko Glogovčan in imenujejo novo predsednico Anjo
Zima.
K 3) Člani pregledajo in soglasno potrdijo zapisnik z dne 9.5.2019.
Člani ugotovijo, da nekaj odobrenih sredstev ni bilo porabljenih.
Sklep: Učitelje, ki niso porabili sredstev, se opomni, da obrazložijo, zakaj niso porabili
sredstev.
Učiteljem se pošlje obvestilo, da od dneva odobritve teče 3-mesečni rok, ki je določen za porabo
sredstev. Če ni izvedljivo, je potrebno obvestiti člane šolskega sklada.
K 4) Člani pregledajo in soglasno sprejmejo Pravilnik o delovanju šolskega sklada
K 5) Člani pregledajo stanje šolskega sklada. Stanje na dan 31. 12. 2018 je bilo 13.669,61eur.
Stanje na dan 25. 9. 2019 je 15.663, 47 eur.
K 6) Obravnava predlogov oz. prošenj za porabo sredstev:
1. Učiteljica Ana Perko - Podloge za jogo (potrebe za Rap): 28 x 5,99eur - 170eur.
ODOBRENO
2. Aktiv OPB prosi za žoge – v višini 146,32eur.

Žoge za OPB – Ker trenutno ni primernega mesta za shranjevanje, naj učitelji najprej
uredijo primerno mesto, nato se prošnji odobri.
3. Razredna stopnja prosi za prenosni zvočnik v višini 150eur – ODOBRENO
4. Učiteljica Tatjana Kavčič prosi za OPB – karte Ena in Človek ne jezi se v znesku 35eur.
ODOBRENO
5. Učiteljica Matejka Glogovčan prosi za sredstva za novoletni sejem v višini 200eur.
ODOBRENO
6. Učiteljica Monika Glucks Donko prosi za 2 glasbili ukulele v višini 120eur.
ODOBRENO
7. Učiteljica Tatjana Logar prosi za odobritev sredstev za tabor za nadarjene v višini
400eur. ODOBRENO
8. Učiteljice 1. triade prosijo za kolebnice v vrednosti 150eur. ODOBRENO
9. Učiteljice 1. triade prosijo za talne nalepke za gibalne igre v vrednosti 300e.
ODOBRENO
10. Učiteljica Katja Rop – 2x SUP v vrednosti 850e. Pridobitev dodatnih, cenejših ponudb.
11. ID Vrtičkanje – spomladi potrebuje 50e za nakup – ODOBRENO.
12. Šolska skupnost – nakup počivalnikov; po mailu se pošljejo dodatna pojasnila in
ponudbe
13. Dramska skupina – kostumi v vrednosti 200eur. ODOBRENO
14. Regali za knjižnico – šolski sklad je pripravljen sofinancirati nadstandardno obnovo
šolske knjižnice.
K7) Razno:
- Učitelji v letošnjem letu opažajo upad mesečnih prispevkov v šolski sklad.
Sklep: Obvesti se svet staršev. Učitelji osvežijo spletno stran; obrazložijo pomen šolskega
sklada, pretekle nakupe, pošljejo obvestila staršem prek e-asistenta, da še lahko oddajo
odobritev za prispevek.
-

Novo sprejet pravilnik se objavi na šolski spletni strani.

-

Datum naslednjega sestanka se bo določil po potrebi, oz. v spomladanskem času.

Sestanek je bil zaključen ob 19.55.
Zapisnik zapisal:
Manca Čebokli

Predsednica upravnega odbora:
Anja Zima

