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Spoštovani starši! 
 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur.l. RS, 

št. 16/07 in 36/08) je morala tudi naša šola ustanoviti šolski sklad.  

Svet staršev je imenoval sedemčlanski upravni odbor, ki ga sestavljajo: Metka Hodnik – 

predsednica, Marija Magdalena Majcen - namestnica predsednice, Sonja Zupanc, 

zapisničarka, Jure Rek, Martina Ramšak, Marjana Merčnik, Dragica Jurjec. 

Dejavnost in namen sklada opredeljuje 4. člen Pravil o delovanju šolskega sklada OŠ Šentjanţ 

pri Dravogradu, ki jih je sprejel upravni odbor Šolskega sklada OŠ Šentjanţ pri Dravogradu 

na 4. redni seji, dne 26.10.2010. 
 

DEJAVNOST SKLADA  je pridobivanje sredstev iz:  

 prispevkov staršev  

 prispevkov občanov  

 donacij  

 zapuščin  

 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 trţne dejavnosti šole, ki jih odobri ţupan 

- in drugih virov. 

 

NAMEN SKLADA je sofinanciranje:  

 raziskovalne dejavnosti na šoli,  

 udeleţbe na tekmovanjih, 

 pomoči nadarjenim učencem po posameznih področjih, 

 pomoči socialno šibkim učencem,  

 dejavnosti, ki niso sestavina izobraţevalnega programa, oziroma se ne financirajo iz 

javnih sredstev (izleti, tabori, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize, delavnice…)  

 nakupa nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio 

video oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija),  

 zviševanja standarda pouka in podobno. 

 

Upravni odbor je sprejel SKLEP, da bo šolski sklad pridobival za svoje delovanje sredstva 

tudi iz prispevkov staršev. Za leto 2010/11 je ta višina 8 EUR, prispevek lahko poravnate s 

plačilom priloţene poloţnice. 

 

Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Šentjanţ pri Dravogradu so v celoti objavljena na 

šolski spletni strani.  

 

Hvala za vaš prispevek in lep pozdrav. 

 

 

                                                                                           Upravni odbor šolskega sklada 



 


