
ZAPISNIK 
 1. REDNE SEJE UPRAVNEGA  ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  

OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 
 

Datum: sreda, 25. 2. 2009, ob 17:30 uri 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Konstituiranje upravnega odbora: 

-izvolitev predsednika, 

-izvolitev namestnika predsednika, 

-izvolitev stalnega zapisnikarja. 

 

2.  Sprejem Pravil o delovanju šolskega sklada OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 

3.  Zbiranje sredstev v šolski sklad. 

4.  Predlogi in pobude. 

 

 

K/1 Člani upravnega odbora so : Marjana Merčnik, Marija Magdalena Majcen 

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

 

1. sklep: Člani smo soglasno sprejeli, da je 

- predsednica – Metka Hodnik 

- namestnica predsednice – Marija Magdalena Majcen 

- stalni zapisničarka – Sonja Zupanc 

 

K/2 Sprejem Pravil o delovanju šolskega sklada OŠ Šentjanž pri 

Dravogradu. 

 

 

Pregledali smo pravila o delovanju sklada in se strinjali s predlogom. 

Pravila so priloga tega zapisnika. 

 

2. sklep: Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Ur.l. RS ŠT. 16/07 in 36/08)  je Upravni odbor Šolskega sklada   

OŠ Šentjanž pri Dravogradu, soglasno sprejel Pravila o delovanju šolskega 

sklada OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 

 

K/3 Zbiranje sredstev v šolski sklad. 

 

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. 

3. sklep: Prispevek staršev za letošnje šolsko leto je 8 evrov, ki ga plačajo s 

položnico. Prispevek za starša ni obvezen. Starši prejmejo položnice z 

obrazložitvijo  v mesecu marcu. 

 

Obrazložitev za starše je priloga tega zapisnika 

 

K/4 Predlogi in pobude 

 Pripravi se obvestilo za starše 

 Pravila o delovanju sklada se naslednje šolsko leto (2009/10) objavijo 

v šolski publikaciji 

 Sklic naslednje seje bo v jeseni 

 O sklepih sveta sklada se obvesti Svet šole 

 

                                                            

 

                                                                                  Zapisala: Sonja Zupanc 

 

 

1. sklep: Člani smo soglasno sprejeli, da je 

- predsednica – Metka Hodnik 

- namestnica predsednice – Marija Magdalena Majcen 

- stalni zapisnikar – Sonja Zupanc 

 

2. sklep: Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07 in 36/08)  je Upravni odbor Šolskega sklada   

OŠ Šentjanž pri Dravogradu, soglasno sprejel Pravila o delovanju šolskega 

sklada OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 

 

 

3. sklep: Prispevek staršev za letošnje šolsko leto je 8 evrov, ki ga plačajo s 

položnico. Prispevek za starša ni obvezen. Starši prejmejo položnice z 

obrazložitvijo  v mesecu marcu. 

Priloge: 

Pravila šolskega sklada 

Obrazložitev za starše 



 

                                                                           


