
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 

Trg svobode 42 

8290 Sevnica 

ZAPISNIK 

5.  seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je potekala v četrtek, 12. marca 2009, s 

pričetkom ob 17. 00 v zbornici šole. 

 

Prisotni člani: 

Anzelc Intihar Erika, Jelančič Mirjana, Dernač Jože, Pavel Perc 

 

Opravičeno odsotni člani: Krajnc Pinterič Mojca, Olga Zemljak, Jelka Slukan, Mastnak Milena 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overovatelja 

zapisnika. 

2. Potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora ter pregled realizacije sklepov  

3. Potrditev zapisnika korespondenčne seje 

4. Kriteriji in merila za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev 

5. Pozdrav pomladi, prireditev za starše 

6. Poročilo o delovanju šolskega sklada 

7. Pobude in predlogi 

 

K 1. točki  

Predsednica je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost. Za overovatelja zapisnika 5. 

seje je bil določen Pavel Perc. Za zapisnikarico je bila določena Erika Anzelc Intihar. 

Predsednica je prebrala dnevni red, katerega so člani dobili z vabilom. 

SKLEP: 

Dnevni red 5. seje je potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 2. točki) 

Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 4. seji. Glede določenih sklepov je 

podala tudi obrazložitve.  

SKLEP: Predložen zapisnik 4. seje je bil potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO 

šolskega sklada. 

 

K 3. točki) 

Predsednica je prebrala sklep, ki je bil sprejet na korespondenčni seji.  



SKLEP: Predložen zapisnik korespondenčne seje je bil potrjen z vsemi glasovi 

prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 4. točki) 

Ravnateljica je podala zakonske podlage o postopku dodeljevanja pomoči, kriterijih in o 

postopku vročanja odločb in vročanje odločb ni potrebno izvajati po ZUP-u.  Predsednica je 

navezala dva kontakta (OŠ Brežice in OŠ Radeče) in posredovala članom informacije s 

sosednjih šol. Z vabilom so člani prejeli vzorce vlog z nekaterih šol. Predsednica pove, da bo 

seja Sveta staršev v mesecu maju in do takrat lahko pripravimo merila in kriterije. Ker je 

Upravni odbor 1. stopenjski organ reševanja morebitnih  pritožb, je pomembno, da so kriteriji 

in merila dodelani, da za njimi lahko stojimo.  

 

V razpravi je Pavel Perc podal strinjanje s predlogom. Apeliral je na zaupanje, odgovornost. 

Predlagal je, da lahko glasujemo tudi anonimno, kadar gre za zaupne zadeve. Jože Dernač 

je predlagal, da bi bil razrednik tisti, ki bi nam lahko pomagal pri razumevanju družinskih 

težav. Temu mnenju se je pridružil tudi Pavel Perc in poudaril razrednikovo vlogo. Mirjana 

Jelančič pove, da se bo zato namenila tudi rubrika OSTALI KRITERIJI, kjer bi se lahko 

izkazale ostale posebnosti otroka, katerih ni mogoče razbrati iz vloge.  

Na predlog predsednice se pripravi čistopis, ki ga pošlje v predogled v elektronski obliki 

vsem članom. Vsak po lastni presoji določi točke in se na naslednji seji uskladimo. 

SKLEP: 

Predsednica pripravi čistopis predlagane vloge in ga pošlje članom UO, da se določi 

vrednost posameznih predlaganih točk. 

 

K 5. točki 

Prireditev Pozdrav pomladi bo v torek, 21. 4. 2009, ob 18. uri, kjer so bodo predstavili učenci 

z interesnimi dejavnostmi. Rdeča nit prireditve bo ljubezen v najširšem pomenu. Na 

podružnici Studenec bo v nedeljo, 29.3.2009, ob 16. uri v Gasilskem domu Studenec. Na 

podružnici Loka bo 27. 3. 2009 ob  v prostorih šole. Ker bo prireditev v Sevnici množična, je 

potrebno oblikovati vstopnice za sedišča (5 €). Vstopnice bo pripravil g. Drago Slukan v 

okviru interesne dejavnosti multimedija, za program pa so zadolžene učiteljice interesnih 

dejavnosti in 4 učiteljice zadolžene s strani ravnateljice. 

 

V razpravi je bilo predlagano, da se morajo začeti prodajati karte v začetku aprila v 

predprodaji v vrednosti 5 €. V primeru večjega obiska, se prodajo vstopnice za stojišča v 

vrednosti 2 €.  

 



SKLEP: 

V primeru, da se bodo prodale vse vstopnice za sedišča, se prodajajo tudi vstopnice 

za stojišča, višina vstopnice za stojišče bo 2 €. 

 

K 6. točki 

Poročilo o delovanju šolskega sklada je bilo posredovano dne 23. 2. 2009 na seji Sveta 

staršev, 26. 2. 2009 na seji Sveta šole je bilo 9. 3. 2009 predstavljeno zaposlenim na 

jutranjem sestanku in visi na oglasni deski v zbornici šole ter je objavljeno na spletni strani 

šole. 

Pojavilo se je vprašanje, kdo je naš nadzorni organ. Po posvetu s pravnikom, je predsednica 

predlagala, da se iz odstavka 23. člena Pravil o delovanju črta in ugotovitvah nadzornih 

organov. Pavel Perc in Jože Dernač predlagata, da nadzor nad našim delom opravlja 

Komisija za pritožbe, ki že obstaja na šoli. Jože Dernač se strinja in poudari, da mora 

obstajati možnost, da se nekomu pritožiš. Ker na sami seji predsednica ni imela s seboj 

zakonske podlage, ki bi določa pristojnosti pritožbene komisije, je predlagala, da s sprejetjem 

sklepa počakamo. 

 

K 7. točki 

Predsednica je predstavila dopis za starše in povedala, da so na sosednji šoli to izvedli in so 

bili pozitivno presenečeni nad odzivom staršev, medtem ko so bili z donacijami manj 

zadovoljni. Erika Anzelc Intihar se ne strinja, da v  letošnjem letu posredujemo staršem 

povabilo k članstvu, ker je bil dogovor, da se to izpelje v naslednjem šolskem letu. Ostali so 

se strinjali, da se pripravi čistopis. 

SKLEP: Do naslednje seje se preko učencev posreduje staršem povabilo k članstvu 

(dopis in izjava) . 

 

Naslednjo sejo pa načrtujemo 9. 4. 2009, ob 17. uri. 

 

Seja zaključena ob 18.33 uri. 

Zapisnikarica:                                                     Predsednica UO: 

Erika Anzelc Intihar                                                           Mirjana Jelančič, prof. 

 

Overovatelj zapisnika: 

Pavel Perc 

 

 


