
 
 
  

                                                                                   ZAPISNIK 

3. redne seje upravnega odbora ŠS OŠ Naklo, dne 15. 10. 2019 
 
 
Sestanek je potekal v zbornici šole z začetkom ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani upravnega odbora šolskega sklada OŠ: Anja Mihelič, Milan Bohinec, Boštjan Slak, Klemen 
Plut, Petra Korenjak Marčun in  Alenka Lopuh. 
 
Opravičeno odsotni: Sandra Mihelič. 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled finančnega stanja ŠS. 

2. Predlog porabe ŠS. 

3. Razno. 

 
Predsednica nas pozdravi in se zahvali za prisotnost vseh in prebere dnevni red. Vpraša o morebitnih   
pripombah na zapisnik prejšnje seje. Pripomb ni bilo. 
 
Točka 1:  Pregled finančnega stanja ŠS  

Predsednica da besedo ge. Alenki Lopuh, ki nam na kratko predstavi finančno stanje ŠS za leto 

2018/19. 

Končno stanje sredstev ŠS na dan 31.08.2019 je 10.759,34 €. Saldo stanja sredstev na dan 01.09.2018 

je 4.434,74 €.  Celotni prihodki v obdobju od 01.09.2018 do 31.08.2019 so v vrednosti  8.023,15 €, 

celotni odhodki pa v vrednosti 1.698,55 €. Prihodke beležimo kot donacije staršev otrok vrtca v višini 

2.396,00 €, staršev otrok šole v višini 5.094,00 € in donacijo Občine Naklo iz naslova tekmovanja v 

veleslalomu v vrednosti 533,15 €.Odhodki v skupni  vrednosti 1.698,55 € so se namenili za nakup 

lesenih letev  in drobnega materiala za učilnico na prostem na podružnici Podbrezje (286,92 €), stojal 

in podstavkov za skiroje na obeh podružničnih šolah (697,48€)  in pitnika na matični šoli (714,15 €). 

Pregled poslovanja za leto 2019  (januar – september) 

Trenutno  razpoložljivo stanje sredstev ŠS na dan 31.09.2019 je 11.400,60 €. Prenos stanja sredstev na 

dan 31.12.2018/01.01.2019 je 7.671,97 €.  

Prihodke v vrednosti 5.140,26 € beležimo iz naslova donacij staršev otrok vrtcev v vrednosti 1.581,50 

€, staršev otrok šole v vrednosti 3.536,50 € in prenosa - donacije sredstev učencev 9.r, ki so zaključil 

šolanje, v vrednosti 22,26 €.  

Odhodki v vrednosti 1.141,63 € so se namenili za nakup  že omenjenih stojal in podstavkov za skiroje 

in pitnik. 



Za šolsko leto 2019/2020 smo od staršev pridobili izjave, da bodo pri obračunu položnic za šolo donirali 

483,50 € na mesec in za vrtec 135,50 € na mesec. Skupaj mesečno pričakujemo 619,00 € donacij, do 

konca šolskega leta 2019/2020 pa naj bi bila skupna vrednost donacij 6.190 €.  

 

Točka 2:  Predlog porabe sredstev 

Predsednica predstavi nekaj predlogov, ki jih je dobila od vzgojiteljic, staršev in učiteljev. 

Na PŠ Duplje  so izrazili željo po dodatni skirojnici, okvirna cena je okoli 500 evrov. V Dupljah je tudi 

želja po učilnici na prostem. G. ravnatelj razloži,  da je v letošnjem letu občina ogradila vrt in je možnost 

izgradnje učilnice na prostem. Občina bo tlakovala del tega vrta, iz  šolskega sklada pa bi nabavili lesene 

klopce in mogoče uredili senčenje s pomočjo jader.  

V vrtcu Mlinček želijo še dodatna senčna jadra.  G. ravnatelj razloži, da je nabava jader je že odobrena 

s strani občine in bo realizirana spomladi. Izrazili so še željo po skirojih (3+) cca. 190 evrov – 3x, triciklih 

(1+) cca. 170 evrov – 2x, čeladah cca. 20 evrov - 7x in  zložljivi gugalnici (1-3 let) cca. 180 evrov – 1x.  

V vrtcu Jelka so izrazil željo po nabavi dveh gugalnic z okvirjem za najmlajše in  čeladah  cca. 20 evrov 
– 3x. Dogovorimo se, da preverimo cene in pridobimo ponudbe. 
 
G. ravnatelj predstavi predlog za ureditev atrija vhoda v OŠ Naklo. Šolska skupnost je izvedla natečaj 
na katerem  je bil izbran predlog učenke Maše Lavrič. Predvidena je ozelenitev, lesene klopce, talne 
igre. Načeloma bo izvedbo  ureditve prevzel hišnik Lovro, kupil bo les z denarjem iz šolskega sklada. 
Predloge pred nabavo nam posreduje g. ravnatelj po e-mailu in jih  nato sproti potrdimo. 

Šola trenutno že realizira nabavo plastičnega tobogana v vrednosti 1.900 evrov. Ponudnik je že izbran,  
čakamo le še  dostavo tobogana.   

O ostalih sprotnih predlogih za nabavo, usklajevanju in potrjevanju nabave, se člane sproti obvešča po 
e-mailu.  

Točka 3:  Razno 

 
Članom upravnega odbora ŠŠ bo potekel dvoletni mandat. G. ravnatelj  poda predlog za podaljšanje 

mandata dosedanjih članov. Sprememba bo le  pri  ge. Petri Korenjak Marčun, ki jo zamenja ga. Maruša 

Jazbec Colja,  saj le ta prevzema vodenje šolske skupnosti. 

Dogovorimo se tudi, da se na šolski spletni strani uredi zavihek ŠS in objavi vse dosedanje zapisnike. 

Predsednica bo za spletno stran pregledala  in naredila nov povzetek  delovanja ŠS.  

 

Sejo smo zaključili smo ob 19. 05 uri. 

          

Zapisala                                                                                                                                Predsednica ŠS  

Petra Korenjak Marčun                                                                                                     Anja Mihelič 

 

 


