
 

 

 

 

 

 

 

 

Št.: 901- 267/2017 

Datum: 16.10.2017 

 

Z A P I S N I K 

 
1. seje  ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2017/ 2018 

 

                                        z dne 16.10. 2017ob 17:30 v učilnici 5A/p 

 

Prisotni: glej listo prisotnosti 

Opravičili:Sanja Cilenšek 

Odsotni: - 

 

 

Sejo šolskega sklada vodi  pomočnica ravnatelja Magda Gornik. 

 

 

SKLEP 1:  Sprejme  se dnevni red 44. seje šolskega sklada.  

1. pregled realizacije sklepov 42.  in 43. seje šolskega sklada in sprejem zapisnikov, 

2. novi člani šolskega sklada, 

3. izvolitev predsednika šolskega sklada, 

4. pregled kriterijev in predlog spremembe le teh, 

5. nakazilo na šolski sklad preko položnic izdanih učencem, 

6. stanje na računu šolskega sklada , 

7. razno. 

 

 

K1) Upravni odbor je pregledal sklepe 42. in 43. seje šolskega sklada 

 

SKLEP 2: Upravni odbor šolskega sklada  je pregledal sklepe 42. in 43.seje. Sklepi so 

bili realizirani. Sprejmeta se zapisnika 42 . in 43. seje šolskega sklada. 

 

K2) Novi člani šolskega sklada 

 

SKLEP 3:Na pedagoški konferenci, 28.9. 2017 so bili za mandatno obdobje 29.9.2017-

28.9.2021 izvoljeni naslednji člani: Peter Gradišar, Renata Miketič, Magda Gornik in 

Simona Novak. 

Na svetu staršev, 28.9.2017  pa so bili izvoljeni: Anita Zajc, Sanja Cilenšek in Metka 

Dobovšek Jerbič. Članice sveta staršev so tudi za mandatno obdobje od 29.9.2017-

28.9.2021, oz. do šolanja otrok na naši šoli.  



 

 

K3) Izvolitev predsednika šolskega sklada. 

 

SKLEP 4: Za predsednico šolskega sklada je izvoljena Renata Miketič, njen namestnik 

je Peter Gradišar. 

 

K4) Pregledali smo kriterije. 

 

SKLEP 5: Kriteriji za pridobitev sredstev so v šolskem letu 2017 / 2018 naslednji: 

-če  mesečni dohodek na družinskega člana predstavlja 0%-20% neto povprečne 

mesečne plače, se izplača  celotna cena dejavnosti iz šolskega sklada, 

- če je mesečni dohodek 20%-30% neto povprečne mesečne plače, se  izplača   ¾ cene 

dejavnosti iz šolskega sklada, 

 -če je mesečni dohodek  30%-40% neto povprečne mesečne plače, se izplača  ½ cene 

dejavnosti iz šolskega sklada, 

- če je mesečni dohodek 40%-50% neto povprečne mesečne plače, se izplača  ¼ cene 

dejavnosti iz šolskega sklada, 

-če je mesečni dohodek nad 50 % neto povprečne mesečne plače se stroški dejavnosti  ne 

izplačajo iz šolskega sklada. 

Vloge pa morajo nujno vsebovati utemeljitve, zaradi katerih prosilec prosi za denarna 

sredstva. 

 

K5).  

 

SKLEP 5: Simona Novak predlaga, da se denarna sredstva pobirajo preko položnic brez 

zneska. Anita Zajc predlaga, da se položnice izda z v decembru.  

 

K6)  

 

SKLEP 6: Stanje na računu šolskega sklada je 2.413,85 eur. 

 

K7)  

 

Ni bilo predlogov in pripomb. 

 

 

 

Zapisnikarica: Magda Gornik                                                                               

Predsednica šolskega  sklada 

Renata Miketič 

 

        

 

 

 


