
ZAPISNIK 

 

4. redne seje upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Šentjanž pri Dravogradu, ki je bila v 

sredo, 26.10.2011, ob 17.00 uri v zbornici OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 

 

Prisotni : Metka Hodnik, Jure Rek, Martina Ramšak, Sonja Zupanc, Branko Paradiž, Dragica  

                 Jurjec in Marjana Merčnik. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2010/11 

3. Razporeditev pridobljenih sredstev za šolsko leto 2011/12 

4. Načrt pridobivanja sredstev za šolsko leto 2011/12 

5. Predlogi in pobude. 

 

K1)  Zapisnik 3. seje smo soglasno potrdili. 

 

K2 ) S poročilom o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2010/11 nas je seznanila Marjana 

Merčnik. V šolskem letu 2010/11  do vključno 25.10.2011 ) smo s prispevki staršev ( 8 € na 

učenca ) zbrali 1.072,00 € ( 134 otrok ), od zbiranja praznih kartuš 5,73 € in od Občine 

Dravograd 624,00 €. Ostanek sredstev iz šolskega leta 2010/2011 409,50 € se prenese v 

šolsko leto 2011/12. 

SKUPNO STANJE ŠOLSKEGA SKLADA JE 2.111,23 € 

 

Za fotokopiranje in papir 2,20 € na učenca je bilo zbranih sredstev 459,80 € in namensko tudi 

porabljenih za učence. 

 

V šolskem letu 2010/11 smo iz razpoložljivih sredstev  1.350, 78 € porabili za dve predstavi 

za učence t.j. 635,50 € in pokrivali stroške prehrane ( kosila ) za socialno šibke učence v 

skupnem znesku 305,78 €. 

 

Znesek prihodkov od zbiralnih akcij učencev ( zbiranje papirja ) v šolskem letu 2010/11 do 

meseca junija 2011 ) je bil 497,00 €, kateri je bi namensko porabljen za zimsko in letno šolo v 

naravi. 

 

K3)  Razpoložljiva sredstva bi porabili za : 

- dve predstavi v letošnjem šolskem letu po 6,00 € na učenca ( 203 ), kar pomeni 1.218,00 €. 

 - Prejeta sredstva od Občine 624,00 € bi namenili za pomoč socialno šibkim učencem.   

 -Ostanek 269,23 € pa bi porabili za delavnice po razredih.( v decembru) 

 

 

K4) Načrt pridobivanja sredstev : 

- isti kot v šolskem letu 2010/11 – prispevek staršev 8 € ( neobvezno ) s položnico 

- razredniki poberejo v mesecu novembru 2,20 € na učenca za fotokopiranje in papir 

- v finančni plan bomo vključili sredstva v višini ------- 

- sredstva od DPM 

 

 



Sprejme se 1. sklep : prispevek staršev za šolsko leto 2011/12 je 8 € in ga plačaj( neobvezno ) 

s položnico. Starši lahko vidijo obrazložitev na spletni strani OŠ Šentjanž(Šolski sklad). 

 

Sprejme se 1. Sklep : razredniki poberejo v mesecu novembru 2,20 € na učenca za 

fotokopiranje in papir 

 

K5 ) Predlogi in pobude : 

-g. Branko Paradiž je predlagal da v decembru organiziramo stojnice, kjer bi otroci prodajali 

razne okraske. Vključi se tudi KS Šentjanž. 

 

 

                                                                                                       Zapisala: 

                                                                                                       Sonja Zupanc 

 

 


