
ZAPISNIK 

 

7. redne seje upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Šentjanž pri Dravogradu, ki 

je bila v torek, 16. 12. 2014, ob 17. uri v zbornici OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 

 

Prisotni : Dragica Jurjec, Martina Ramšak, Sonja Zupanc, Branko Paradiž, 

Marjana Merčnik, Nataša Ferarič 

Odsotni: Jure Rek 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Izvolitev predsednika 

3. Poročilo o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2013/14 

4. Razporeditev pridobljenih sredstev za šolsko leto 2013/14 

5. Načrt pridobivanja sredstev za šolsko leto 2014/15 

6. Predlogi in pobude. 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet 

 

K1) Zapisnik 6. seje smo soglasno potrdili. 

K2) Zaradi prenehanja mandata gospe Metke Hodnik smo izvolili novega 

predsednika. 

 

Sklep 1: Za predsednico upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Šentjanž je bila 

soglasno potrjena gospa Helena Ferarič.  

 

K3 ) Poročilo o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2013/14 

 

S poročilom o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2013/14 nas je seznanila 

gospa Marjana Merčnik. 

a)V šolskem letu 2013/14 ( do vključno 30.09.2014 ) so v šolski sklad     

       prispevali sredstva : 

    - ostanek iz šol. leta 2012/13                                    546,20 € 

    - prispevek staršev  ( 8,00 € na učenca-107 uč. )      856,00 € 

    - DPM (23.01.2014 )                                                 250,00 € 

    -prazne kartuše ( Bitea )                                                0,96 € 

    - OBČINA                                                                 648,00 € 

    - LIONS KLUB                                                        250,00 € 

    - PETROL                                                                 200,00 €                                                          

________________________________________________________________ 

      SKUPAJ :                                                            2.751,16 € 

 



b)V šolskem letu 2014/15  ( od septembra – decembra ) pa smo v šolskem 

skladu zbrali naslednja sredstva : 

 

- Ostanek iz šol.leta 2013/14                                           8,43 € 

- Milena Jamer za CŠOD                                               90,00 € 

- Drobtinica                                                                  302,85 € 

- Prodaja verižic in drugih izdelkov                             119,08 € 

- Zbiranje papirja ( DINOS )                                        262,40 € 

- Božični bazar                                                             1.165,00 

- Petrol                                                                           200,00 € 

SKUPAJ :                                                                2.147,76 € 

 

ODHODKI : 

- ČŠOD  ( od zbranega papirja )                                           142,16 €                                                           

- Pokrivanje prehrane ( september, oktober in november 

za tri učence )                                                                     112,28 € 

- Pokrivanje CŠOD ( sklep )                                                320,00 € 

SKUPAJ :                                                                          574,44  € 

Razpoložljiva sredstva šolskega sklada : 1.573,32 €                  

 

K 4) Razporeditev pridobljenih sredstev za šolsko leto 2013/14 

 

Prejeta sredstva od Občine  in sredstva donatorjev (LIONS KLUB IN PETROL 

1.098,00 € )  smo porabili za pokrivanje  stroškov prehrane  za socialno šibke 

učence. Dvanajstim učencem smo pokrivali prevoz v Celje ( predstava Pika 

Nogavička , 74,40 € ).  

 

Za fotokopiranje, papir in CD… 2,20 € na učenca je bilo zbranih 431,20 €. Vsa 

sredstva so bila porabljena za ta namen. 

Znesek prihodkov od zbiralnih akcij učencev ( zbiranje papirja ) v šolskem letu 

2013/14  (do meseca julija 2014) je 695,70 €. Denar je bil namensko porabljen 

za letno in zimsko šolo v naravi.  

Tudi od sponzorjev, ki so nakazali sredstva  za  letno in zimsko šolo v naravi,  

zaključni izlet 9. r in prodaje voščilnic ( 5. in 6. r ) smo namensko porabili za 

učence teh razredov. 

V šolskem letu  2013/14 smo iz razpoložljivih sredstev ( 1.653,16 € )  porabili 
za vstopnice za ogled predstave Pika Nogavička, čarodeja, prevoz v kino 

Slovenj Gradec, izobraževalno gledališko igro in izvedbo predstave Hlapci ( 

skupaj : 1.644,73 € ). 

 

Ostanek 8,43 € prenesemo v šolsko leto 2014/15. 

 



PREDLOG: 

Razpoložljiva sredstva za šol. leto 2014/15 1.938,32  € ) sklada bi porabili za : 

- Predstavo za učence od 6. - 9.r   (82 uč. X 2,00 € ) =164,00 € 

- Prejeta sredstva od donatorja Petrol 200,00 € bomo namenili za prehrano 

socialno šibkih učencev. 

Predvidevamo, da bomo do konca šolskega leta 2014/15 potrebovali še sredstva 

za pokrivanje prehrane v znesku  673,70 €. 

 

K5)  Načrt pridobivanja sredstev: 

- isti kot v šolskem letu 2013/14 – prispevek staršev 8 € ( neobvezno ) s   

položnico 

-   razredniki poberejo 2,00 € za fotokopiranje, papir, CD… 

-   v finančni plan za Občino ( 2015 -88 otrok ) 704,00 € ( od tega je v predlogu   

     proračuna Občine 345,00 € ). 

      

 

Sklep 2: Prispevek staršev 8 € ( neobvezno ) s  položnico 

Sklep 3:  Razredniki poberejo 2€ za fotokopiranje, papir, CD… 

 

   

 

K6) Predlogi in pobude : 

-Sredstva, za  katera zaprosimo različne delovne organizacije, nakažejo na šolski 

sklad. 

-Gospod Branko Paradiž je predlagal, da za Božični bazar namenimo več 

prostora za stojnice, da se izognemo gneči. 

 

                                                                                       

                                                                                  Zapisala:  Sonja Zupanc 

 

 

 

 

Sklep 1: Za predsednico upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Šentjanž je bila 

soglasno potrjena gospa Helena Ferarič.  

 

Sklep 2: Prispevek staršev 8 € ( neobvezno ) s  položnico. 

 

Sklep 3:  Razredniki poberejo 2€ za fotokopiranje, papir, CD… 

 

 


