
ZAPISNIK 

 

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

sredo, 29.09.2010, ob 19.30 uri v zbornici OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 

 

Prisotni : Marija Magdalena Majcen, Metka Hodnik, Jure Rek, Martina Ramšak, Dragica  

                 Jurjec in Marjana Merčnik. 

 

Upravičeno odsotna : Sonja Zupanc ( bolniška ). 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2009/10 

3. Razporeditev pridobljenih sredstev za šolsko leto 2010/11 

4. Načrt pridobivanja sredstev za šolsko leto 2010/11 

5. Predlogi in pobude. 

 

K1) Zapisnik 2. seje smo soglasno potrdili. 

 

K2 + K3 ) S poročilom o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2009/10 nas je seznanila 

Marjana Merčnik. 

Sredstva pridobljena v šolskem letu 2008/09 ( 1.048,00 € ) smo porabili za nakup barvnega 

tiskalnika, ki je nameščen v knjižnici, sofinancirali smo gledališko in pokrivali stroške 

prehrane za socialno šibke učence. Sprejet je bil tudi sklep, da se za tekmovanja učencev 

pokrivajo stroški tekmovanj, vendar je do sedaj vse stroške tekmovanj pokrivala šola. 

Iz šolskega leta 2008/09 se ostanek sredstev v višini 310,78 € prenesejo v šolsko leto 2009/10 

in skupno stanje šolskega sklada znaša 1.350,78 €. 

Na račun sklada smo knjižili tudi prihodke od zbiralnih akcij ( papir ) in donatorska sredstva, 

katera so bila namensko porabljena. Ostanek oz. zadnji izstavljeni račun za zbiranje papirja v 

mesecu avgustu je bil 37,00 €, kateri bodo namensko porabljeni za CŠOD in šolo v naravi. 

Razpoložljiva sredstva sklada, to je 1.350,78 € se porabi za : 

- dve predstavi v letošnjem šolskem letu in sicer po 5,00 € na učenca, kar pomeni  

   1.045,00 €,  ostanek 305,78 € pa bi zopet namenili za pomoč socialno šibkim učencem. 

 

K4 ) Načrt pridobivanja sredstev za šolsko leto 2010/11 bo isti kot v šolskem letu 2009/10. 

 

Sprejme se sklep : prispevek staršev za šolsko leto 2010/11 je 8 € in ga plačajo ( neobvezno ) 

s položnico. Starši prejmejo položnice z obrazložitvijo v mesecu oktobru. 

 

K5 ) Predlogi in pobude : 

- Na Občino gospa ravnateljica ponovno pošlje vlogo za sredstva sklada. 

- V oktobru razredniki poberejo od učencev 2,20 € za fotokopiranje in papir. Sredstva 

se nakažejo na račun šolskega sklada. 

 

 

 

 

 

         Zapisala: 

             Marjana Merčnik  



 


