
ZAPISNIK 
 2. REDNE SEJE UPRAVNEGA  ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  

OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 
 

Datum: sreda, 30. 9. 2009, ob 18. uri 

 

Prisotni : Marjana Merčnik, Marija Magdalena Majcen 

Metka Hodnik, Jure Rek, Dragica Jurjec, Sonja Zupanc in Martina Ramšak. 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2008/2009 

3. Razporeditev pridobljenih sredstev sklada 

4. Načrt pridobivanja sredstev za šolsko leto 2009/10 

5. Predlogi in pobude. 

 

 

K/1  Zapisnik 1. seje smo soglasno potrdili, s popravkom 4. točke. Četrta alineja 

4. točke se po popravku glasi:  

 O sklepih upravnega odbora se obvesti Svet šole 

 

 

K/2 S poročilom o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2008/2009 nas je 

seznanila Marjana Merčnik. 

Do 30.9.2009 se je na računu sklada zbralo 1048 evrov. 

Na občino smo dali vlogo za dodelitev sredstev sklada, vendar smo dobili 

odgovor, da občina v proračunu za leto 2009 žal nima predvidenih sredstev. 

 

 

K/3 Soglasno smo sprejeli sklep o razporeditvi pridobljenih sredstev sklada 

 

1. sklep: Razpoložljiva sredstva sklada, to je 1048 evrov se porabi za: 

 

 Nakup multimedijske oziroma večfunkcijske naprave( printer, 

skener), ki se namesti v knjižnico ob računalnik, ki ga 

uporabljajo učenci (250 evrov). 

 Del sredstev se nameni za predstavo v decembru (410 evrov) 

 Pokrivanje del stroškov tekmovanj učencev (250 evrov). 

 Pomoč socialno šibkim učencem (138 evrov). 

 

 

 



K/4 Načrt pridobivanja sredstev za šolsko leto 2009/10 

Sklad pridobiva sredstva iz: 

 prispevka staršev 

 prispevkov občanov 

 donacij 

 zapuščin 

 in iz drugih virov, ki so lahko: 

-    prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, 

- prihodki od zbiralnih akcij učencev, 

- prihodki od prodaje izdelkov učencev, 

- prihodki dela tržne dejavnosti šole ki jih odobri župan 

- in drugih virov. 

 

2. sklep: Prispevek staršev za  šolsko leto 2009/10 je 8 evrov in ga 

plačajo s položnico. Prispevek za starša ni obvezen. Starši prejmejo 

položnice z obrazložitvijo  v mesecu oktobru. 

 

 

K/5 Predlogi in pobude 

 Na občino gospa ravnateljica ponovno pošlje vlogo za sredstva sklada. 

 V oktobru razredniki poberejo od učencev 2,20 evra za fotokopije in 

papir. Sredstva se nakažejo na račun Šolskega sklada. 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                                  Zapisala: Sonja Zupanc 

 

 

                                                                           


