ZAPISNIK
2. redne seje upravnega odbora ŠS OŠ Naklo, dne 19. 10. 2021
Sestanek je potekal v zbornici OŠ Naklo in se je začel ob 18.00.
Prisotni člani upravnega odbora ŠS OŠ Naklo: Milan Bohinec, Anja Mihelič, Maruša Jazbec Colja,
Alenka Lopuh, Boštjan Slak
Opravičeno odsotna člana: Klemen Plut, Sandra Mihelič
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 1. redne seje
Pregled finančnega stanja ŠS.
Program dela- načrt porabe sredstev ŠS.
Razno.

Točka 1:
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Točka 2:
Na zapisnik 1. redne seje ni bilo danih pripomb in je bil soglasno sprejet.
Točka 3:
Alenka Lopuh je na kratko predstavila finančno stanje ŠS za šolsko leto 2020/2021. Začetno stanje na
dan 1. 9. 2020 je bilo 12.078,69 EUR, stanje na dan 31. 12. 2020 oz. 1. 1. 2021 9.481,17 EUR in končno
stanje na dan 31. 8. 2021 13.026,17 EUR. Skupna realizirana vrednost donacij staršev v šoli in vrtcu v
šolskem letu 2020/2021 je bila 4.958 EUR. Zaradi Covid-19 smo beležili izpad prihodkov iz naslova
donacij staršev za november, december in januar v vrednosti 2.127 EUR. Iz sredstev šolskega sklada
smo kupili telovadne pripomočke za PŠ Podbrezje ter otroške čelade, skiroje in tricikle za Vrtec Mlinček.
Za šolsko leto 2021/2022 smo od staršev pridobili izjave, da bodo pri obračunu položnic za šolo donirali
517,50 EUR mesečno in za vrtec 253,26 EUR. Načrtovan obseg prihodkov je 770,76 EUR mesečno oz.
7.707,60 EUR letno. Dejanska vrednost realizacije prihodkov bo odvisna od epidemiološke situacije s
Covid – 19. V septembru 2021 smo v Dupljah kupili dve mizi s klopcama v višini 474,94 EUR in izvedli
temelje za gugalnico v višini 1.175,18 EUR.
Točka 4:
Kot predsednica sem povedala, da kljub temu, da sem privolila v to, da se staršem posreduje moj
elektronski naslov, nisem prejela nobenega predloga, kako bi se sredstva sklada porabila. V vrtcu
Duplje je bila izražena želja, da se v oddelku 4 nakupila protihrupna vrata. Ravnatelj je povedal, da bo

hišnik, ki je tapetnik, v času počitnic vrata sam preuredil in stroškov za sklad ne bo. Boštjan Slak je
predlagal, da se nakupijo rekviziti za telovadbo v PŠ Duplje. Ravnatelj je povedal, da se to kupuje sproti
in sredstva ne bi šla iz sklada. Maruša Jazbec Colja je povedala, da je bil na šolski skupnosti predlog za
»slackline«. Razmišljala je tudi, da bi obnovili šolski vrt in da bi ga ogradili. Ravnatelj je predlagal, da bi
se ogradila tudi učilnica na prostem. Maruša Jazbec Colja je dodala, da bi učenci želeli, da se zamenja
tudi podlaga – namesto kamenja, kaj bolj stabilnega. Športniki so prosili za mreže za nogometni gol in
za koše.
Sklep odbora je bil, da se za šolski vrt naredi načrt in se sredstva zanj namenijo v naslednjem šolskem
letu. Sredstva se v letošnjem letu porabijo za nakup mrež in tlakovanje učilnice na prostem. Za slackline
se je potrebno pozanimati glede izvedbe oz. umestitve v prostor.
Točka 5:
Predsednica odbora sem ugotovila, da trenutnemu upravnemu odboru preteče mandat. Ostale člane
odbora sem opozorila, da je potrebno razpisati nove volitve.
Sklep odbora je bil, da se razpišejo volitve v upravni odbor šolskega sklada za mandatno obdobje 2021
– 2023. Svet zavoda in svet staršev se opozori, da predlagata svoje predstavnike v odbor.
Upravni odbor je sejo zaključil ob 18:41.

Zapisala: predsednica Anja Mihelič

