
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 

Trg svobode 42 

8290 Sevnica 

ZAPISNIK 

 

4.  seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je potekala v ponedeljek, 9. februarja 2009, s 

pričetkom ob 17. 00 v zbornici šole. 

 

Prisotni člani: 

Krajnc Pinterič Mojca,  Anzelc Intihar Erika, Jelančič Mirjana, Zemljak Olga, Dernač Jože,  

Mastnak Milena. 

Na seji je bila prisotna tudi Jelka Slukan, ravnateljica. 

Opravičeno odsoten član: Pavel Perc 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, dopolnitev k 5. točki finančni načrt, potrditev dnevnega reda in 

imenovanje overovatelja zapisnika  

2. Potrditev zapisnika 3. seje Upravnega odbora ter pregled realizacije sklepov  

3. Obravnava dopolnitev Predloga PRAVIL O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA  

4. Evalvacija novoletne tržnice 

5. Letni program dela in finančni načrt 

6. Kriteriji in merila za razdeljevanje sredstev 

7. Pobude in predlogi  

 

K 1. točki  

Predsednica je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost. Za overovatelja  zapisnika 4. 

seje je bil določen Jože Dernač. Predsednica je prebrala dnevni red in prosila za razširitev 

dnevnega reda pri 5. točki (finančni načrt).  

SKLEP: 

 Dnevni red 4. seje je potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 2. točki) 

Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 3. seji. Glede določenih sklepov je 

podala tudi obrazložitve.  

SKLEP: Predložen zapisnik 3. seje je bil potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO 

šolskega sklada. 

 



 

K 3. točki) 

Na prejšnji seji smo sprejeli Pravila o delovanju šolskega sklada. Pravila so bila posredovana 

ravnateljici, ki je prav tako odgovorna za zakonito delo šolskega sklada in poslana v pregled 

naši pravnici. Pravnica je  dodala nekaj dopolnitev, gradivo je bilo posredovano vsem članom 

po e-pošti. Predsednica je na projekciji predstavila posamezne dopolnitve členov in pozvala 

prisotne k razpravi.Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP: 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Ur.l.  UPB5 16/07 in 36/08) je Upravni odbor sklada  sprejel dopolnitve Pravil o 

delovanju šolskega sklada. 

 

K 4. točki) 

Erika Anzelc Intihar je predstavila rezultate el. evalvacije novoletne tržnice, v kateri so 

sodelovali starši in zaposleni na šoli. V knjigo vtisov pa so lahko izrazili svoja mnenja tudi 

učenci. Poročilo je priloga k originalu zapisnika. Po evalvaciji sodeč in lastnih občutkih 

ugotavljamo, da je bila prireditev lepo sprejeta in uspešna. Prav tako ugotavljamo, da smo 

vsi člani upravnega odbora odgovorno opravili svoje naloge. 

Olga Zemljak je podala poročilo o prihodkih in odhodkih. Material za izdelavo izdelkov je bil 

nabavljen  s finančnimi sredstvi šole. Podjetje AXA nam oglasa na kanalu AXA ni 

zaračunalo. 

Na novoletni tržnici so bila zbrana sredstva v višini 1.369,31 eurov, kasneje pa so še 5. in 12. 

decembra donirali zaposleni skupaj  93,00 eurov. 

Skupna vrednost zbranih sredstev je bila 1.462,31 eurov, stroški za nabavo raznega 

materiala pa so znašali 565,39 eurov. Finančno poročilo je priloženo k originalu zapisnika. 

Za prireditev novoletna tržnica bomo pripravili poročilo in ga predstavili svetu staršev in svetu 

šole, k čemur nas zavezujejo tudi Pravila o delovanju šolskega sklada. Prav tako bomo 

finančni načrt pripravili za koledarsko leto in ne za šolsko leto, zato smo dolžni podati 

poročilo o pridobljenih finančnih sredstvih v preteklem koledarskem letu.  

 

Z vsemi  glasovi prisotnih članov UO je bil sprejet  

SKLEP: 

Predsednica v sodelovanju s člani UO pripravi poročilo o delovanju šolskega sklada v 

letu 2008 v skladu z 23. členom Pravil o delovanju šolskega sklada ter ga predstavi na 

prihodnji seji sveta staršev in sveta šole. Javnost je z njim seznanjena preko spletne 

strani šole pod rubriko šolski sklad. 

 



K 5. točki 

Člani upravnega odbora smo dolžni vsako leto oblikovati Letni program dela s finančnim 

načrtom. Predsednica je pripravila predlog v katerega so člani podajali svoje pobude in 

predloge.  Čistopis pripravi predsednica in ga po e-pošti pošlje v predogled vsem članom 

upravnega odbora. Ta dokument je potrebno predstaviti svetu staršev in si pridobiti njihovo 

mnenje. V razpravi so sodelovali vsi člani in sicer o izvedbi prireditev, sestankov in pa o višini 

prispevkov. 

Ga. ravnateljica je poudarila, da so dobrodošle vse akcije. Razmišljali naj bi o čimbolj 

množičnih prireditvah, kako privabiti čim večje število ljudi. Z vsemi glasovi prisotnih članov je 

bil sprejet  

SKLEP:Predsednica pripravi čistopis Letnega programa dela s finančnim načrtom in 

ga pred sejo sveta staršev pošlje v predogled vsem članom upravnega odbora. O 

sprejetju tega dokumenta bomo odločali korespondenčno.  

 

K 6. točki 

Ker bo seja sveta staršev v februarju, kjer bodo starši podali svoje mnenje, predsednica 

predlaga, da oblikujemo Kriterije in merila za dodeljevanje in razdeljevanje sredstev. Pravila 

o delovanju šolskega sklada določajo v 19. členu, da je potrebno oblikovati kriterije in merila 

za vse dejavnosti določene v 4. členu.  Na šoli imamo nekaj kriterijev in meril že oblikovanih, 

katere je predsednica uporabila pri pripravi predloga. Med člani upravnega odbora je tekla 

razprava o kriterijih in merilih. Ker smo se v razpravi razhajali, ni bil podan noben predlog 

smo soglasno izglasovali  

SKLEP:  

Do naslednje seje ravnateljica pridobi zakonske podlage o postopku dodeljevanja 

pomoči in kriterijih in o vročanju odločb, predsednica poišče informacije po spletnih 

straneh, ostali člani pa pridobijo informacije z drugih šol. 

 

K 7. točki 

Predsednica seznani člane upravnega odbora o prošnji, ki je že prispela. O njej ne moremo 

odločati, dokler ne sprejmemo kriterijev in meril za razdeljevanje sredstev. Predsednica je 

vlagateljici pisno odgovorila, da bomo prošnjo obravnavali takoj, ko bo svet staršev podal 

mnenje h Kriterijem in merilom za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev in k Programu dela 

s finančnim načrtom. 

 

 

 

 



 

 

Predsednica je skupaj z ravnateljico predstavila zamisel o kulturni prireditvi Pozdrav pomladi, 

kjer bi se predstavile interesne dejavnosti oz. krožki. Razprava je tekla o tem, ali naj se na 

prireditvi pobirajo vstopnice ali prostovoljni prispevki ter o ceni vstopnic. 

S štirimi glasovi za in dvema glasovoma proti je bil sprejet 

SKLEP:  

V primeru, da se izvede kulturna prireditev v mesecu marcu, bomo pobirali  vstopnino, 

višina vstopnice 5 €. 

 

Na pobudo člana UO Jožeta Dernača je bil sprejet 

SKLEP: 

Člani UO šolskega sklada določimo dan za redne seje vsak 2. četrtek v mesecu oz. po 

potrebi. 

 

Naslednjo sejo pa načrtujemo 12. marca 2009, ob 17. uri. 

 

Seja zaključena ob 19. uri. 

 

Zapisnikarica:                                                     Predsednica UO: 

Olga Zemljak                                                               Mirjana Jelančič, prof. 

Overovatelj zapisnika: 

Jože Dernač 

 

Priloga: 

Poročilo e-evalvacije novoletne tržnice (E. Anzelc-Intihar) 

Poročilo o finančnem stanju leta 2008 (Olga Zemljak) 

 


