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ZAPISNIK 8. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ 
 
  
8. sestanek Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Milana Majcna Šentjanž je bil v sredo, 
13. 03. 2013, ob 15.30 uri v zbornici šole. 
 
Prisotni: Maja Kranjc, Tomaž Borštnar, Enver Gashi, Slavica Dežman, Nada Jazbec, Ruda Buršič Sršan 
Odsotni: Zinka Žganjar 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Izvolitev predsednika/ce, podpredsednika/ce in zapisnikarja/ice. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. sestanka. 
3. Pregled Pravil šolskega sklada. 
4. Pregled stanja. 
5. Predlogi staršev. 
6. Razno. 
 
 
AD1 
Ker je mandat prejšnjim članom šolskega sklada potekel, je ga. Slavica Dežman pozdravila vse na novo 
prisotne člane. Sledila je krajša predstavitev članov in potrditev celotnega upravnega odbora šolskega 
sklada. Sledile so volitve, ki so bile javne. Za predsednika upravnega odbora šolskega sklada je bil 
imenovan g. Enver Gashi, za podpredsednico ga. Slavica Dežman in za zapisnikarico ga. Ruda Buršič 
Sršan. 
 
AD2 
V nadaljevanju je sledil pregled prejšnjega zapisnika, ki je bil tudi soglasno potrjen. 
 
AD3 
Ga. Dežman je člane seznanila s pravili o delovanju šolskega sklada OŠ Milana Majcna Šentjanž, 
podrobneje z dejavnostmi in namenom sklada, načinom pridobivanja sredstev in organizacijo sklada. 
 
Na predlog članov (zaradi težav pri sklicu predstavnikov staršev) se popravi 13. člen pravil o delovanju 
šolskega sklada – kandidiranje. Nov člen se tako glasi: Postopek kandidiranja predstavnikov delavcev šole 
in staršev se opravi na začetku šolskega leta oz. najmanj 15 dni pred imenovanjem in se jih potrdi na 
svetu šole in svetu staršev. 
 
AD4 
Ga. Dežman je predstavila trenutno finančno stanje sklada. 
  
 
AD5 
Predsednik šolskega sklada je na pobudo staršev predlagal spremembo porazdelitve sredstev šolskega 
sklada: 50% sredstev naj bo namenjeno potrebam vseh učencev (enakomerno porazdeljeno na vse tri 
triade), 30% namenjeno socialno ogroženim učencem in 20% sredstev za nakup nadstandardne opreme. 
 
Upravni odbor se s tem predlogom strinja in ga tudi potrjuje. 
 
Prav tako je bil na predlog predsednika sprejet sklep, da se prošnje za donacijo v šolski sklad pošlje še 
nekaterim podjetjem: Gen-I, Revoz, Dana Mirna, Petrol Tržišče, Petrol Radeče, Banka Krmelj, Lazar. 
Prošnjo, ki jo sestavi g. Gashi, temelji na osnutku prošnje poslane konec leta 2012. Ostali člani jo dobijo na 
vpogled, nakar se odda zgoraj navedenim podjetjem. 
 
 
 



AD6 
Na naslednjem sestanku Upravnega odbora bo v programu pregled opravljenih nalog (dodatne donacije), 
prav tako pa bodo člani podali dodatne možnosti donacij v sklad. 
 
 
Naslednji sestanek Upravnega odbora šolskega sklada bo v ponedeljek, 15.04.2013, skliče ga predsednik, 
g. Enver Gashi. 
 
 
Predsednik 
Upravnega odbora šolskega sklad 
Enver Gashi 
 
Zapisnik zapisala                                                                                     
Ruda Buršič Sršan  


