
 
 

ZAPISNIK 

 

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

sredo, 30. 9. 2015, ob 17. uri v zbornici OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 

 

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

Nataša Ferarič, Jure Rek 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2014/15 

3. Razporeditev pridobljenih sredstev za šolsko leto 2014/15 

4. Načrt pridobivanja sredstev za šolsko leto 2015/16 

5. Predlogi in pobude. 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet 

 

K1) Sklep 1: Zapisnik 7. seje smo soglasno potrdili. 

 

K2 ) 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. 

 

V šolskem letu 2014/15 smo izvedli naslednje aktivnosti : 

 

1. S pomočjo učencev in staršev poteka zbiranje odpadnega papirja. Zbrana sredstva so 

namenjena za subvencije učencem za poletno in zimsko šolo v naravi in CŠOD. Za 

odpadni papir smo v šolskem letu 2014/15 zbrali 753,40 €. 

2. Zbrali smo tudi sredstva donatorjev in delavke šole, ki  so prispevali v šolski sklad 

615,50 €, katera smo namensko porabili za zimsko in letno šolo v naravi, CŠOD in 

zaključno ekskurzijo 9. razreda. 

3. Sodelovali smo v dobrodelni akciji RK Drobtinica. Zbrali smo 302,85 €. Denar bomo 

namenili za šolsko prehrano socialno ogroženih učencev. 

4. Od Občine smo za šolski sklad prejeli 365,00 € in donacijo PETROLA 200,00 €. 

Sredstva so se namensko porabila za pokrivanje prehrane socialno šibkim učencem. 

5. Za fotokopiranje, papir in CD po 2,00 € na učenca je bilo zbranih 384,00 €. Vsa 

sredstva smo porabili v ta namen. 

6. Decembra 2014 je bil organiziran božični bazar, na katerem so učenci skupaj z 

mentorji ponudili staršem svoje izdelke, ki so jih ustvarjali v okviru šolskih dejavnosti. 

Na bazarju se je zbralo 1.165,00 €. 

7. Učenci so v mesecu oktobru 2014 ponudili za prostovoljne prispevke svoje izdelke 

 ( verižice ) na sejmu v Dravogradu in zbrali 119,08 €. 

8. Prispevek staršev ( plačilo po položnici ) znaša 904,00 €. 



9. Vsako leto naslovimo prošnjo na DPM Dravograd in tudi letos so nam namenili 

sredstva v višini 200,00 €. 

10. Gospod Andrej Barth je v mesecu decembru prispeval v šolski sklad 25,00 € 

Vrsta sredstev v dobro           v breme 

Ostanek sredstev sklada iz šol leta 2013/14      8,43   

Prihodki :   

1. Sredstva odpadnega papirja    753,40  

2. Sredstva donatorjev (ZŠVN, LŠVN, 

CŠOD, 9.R) 

   615,50  

3. Drobtinica    302,85  

4. Občina in Petrol ( prehrana soc.šibki )    565,00  

5. Fotokopije, papir, CD..    384,00  

6. Božični bazar 1.165,00  

7. Od prodaje verižic     119,08  

8. Prispevek staršev ( po položnici )     904,00  

9. DPM Dravograd     200,00  

10. Prispevek gospoda Andreja Bartha       25,00  

             Skupaj prihodki 5.042,26  

   

Odhodki :   

11.  Poraba sredstev od zbranega papirja, 

donatorjev, za ZŠVN, LŠVN, CŠOD in 

zaključna ekskurzija 9.r  

 

 

 

1.680,90 

12. OBČINA, PETROL za prehrano, 

fotokopije, papir, CD…pa smo porabili v ta 

namen 

       949,00 

13. Ostali stroški (vstopnine, gled.predst., 

plavalni tečaj, ZŠVN, prevoz sejem, nastop 

bralna značka, stroške prehrane soc.šibkim 

)  

 

 

 

 

1.412,63 

             Skupaj odhodki  4.042,53 

   

            Stanje sredstev sklada 22.09.2015       999,73  

 

Ostanek prenesemo v šolsko leto 2015/16. 

 

K 3) Razporeditev pridobljenih sredstev za šolsko leto 2014/15 je razvidno iz finančnega 

poročila (odhodki). 

1. Pri izvedbi zimske in letne šole v naravi, ter CŠOD smo iz šolskega sklada ( od 

odpadnega papirja ) namenili 753,40 €,  sredstva donatorjev  615,50 €, 

subvencionirali smo zimsko šolo v naravi šestim učencem v znesku 150,00 €, 

plavalni tečaj šestim učencem v znesku 162,00 €. 

2. Sredstva, ki smo jih namensko prejeli za določene namene ( točka 4. in 5. ), smo 

namenili za prehrano socialno šibkim, za fotokopiranje, papir, CD… skupaj 

949,00 €. 

3. Denar, ki smo ga zbrali od Drobtinice, Božičnega bazarja, od prodaje verižic, 

prispevka staršev, DPM in gospoda Andreja Bartha, pa smo porabili za 

vstopnine učencev ( od 6. – 9.r ), izobraževalno in gledališko igro in delavnice ( 

Ekološko društvo za boljši  



svet ), šestim učencem smo pokrivali stroške plavalnega tečaja in zimske šole v naravi, 

plačali prevoz sejma v Dravogradu ( za učence 8. razreda ), plačali literarni nastop 

pisatelja – bralna značka ), dvema učencema smo pokrivali stroške zaključne 

ekskurzije ( 9. r ), vstopnine in za gledališko predstavo v Narodnem domu v Mežici  

( od 6. do 9. razreda ) in stroške prehrane socialno šibkim učencem,  

skupaj 1.412,63 €.                                                                                                                          

 

 

 

K4  Načrt pridobivanja sredstev: 

- v šolskem letu 2014/15 – prispevek staršev 10 € ( neobvezno ) s   

položnico 

- Prispevek občine od finančnega plana občine 

- Božično novoletni bazar 

- Prispevek od DPM 

- Pričakovana donacija LIONS KLUBA 

- Pričakovana donacija Petrola 

- Zbiranje odpadnega papirja 

- Sodelovanje v dobrodelni akciji Drobtinica 

      

 

Sklep 2: Prispevek staršev 10 € ( neobvezno ) s  položnico 

 

   

 

K6) Predlogi in pobude : 

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

 

                                                                                       

                                                                                  Zapisala:  Sonja Zupanc 

 

 

 

 

 

 


