
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 

Trg svobode 42 

8290 Sevnica 

ZAPISNIK 

 

6.  seje Upravnega odbora Šolskega sklada, ki je potekala v četrtek, 9. aprila 2009, s pričetkom ob 17. 00 v 

zbornici šole. 

 

Prisotni člani: 

Anzelc Intihar Erika, Jelančič Mirjana, Perc  Pavel, Pinterič Krajnc Mojca, Zemljak Olga, Mastnak Milena. 

Seji je prisostvovala ravnateljica, Jelka Slukan. 

 

Odsotnost je opravičil Jože Dernač. 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overovatelja zapisnika. 

2. Potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora ter pregled realizacije sklepov 

3. Vloga in Kriteriji in merila za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev 

4. Nadzorni organ Upravnega odbora šolskega sklada 

5. Poročilo o prispevkih s podružnic 

6. Pobude in predlogi 

 
 

K 1. točki) 

Predsednica je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost. Za overovatelja zapisnika 6. seje je bila določena 

Mojca Pinterič Krajnc. Predsednica je podala predlog dnevnega reda in prosila prisotne za dovoljenje, da bi 

zamenjali vrstni red točk  in sicer 3. tč. s 6. tč. 

SKLEP: 

Dnevni red 6. seje je potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 2. točki) 

Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 5. seji in o določenih sklepih  podala tudi obrazložitve.  

SKLEP:  

Predložen zapisnik 5. seje je bil potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 3. točki) 

Člani so prejeli čistopis vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada z vabilom in po e-pošti. 

V razpravi je ravnateljica Jelka Slukan podala svoje mnenje o predlaganih kriterijih in merilih za dodeljevanje 

sredstev iz šolskega sklada ter predlagala, da se 1. (številčnost družine) in 3. točka (premoženje družine) izločita. 

Ravno tako je o smiselnosti navedenih točk imela pomisleke Olga Zemljak. 

Predsednica je ponovno obrazložila, da so določeni kriteriji in merila enaki, kot jih je sprejel Svet šole za 

subvencijo regresirane prehrane in šole v naravi. O kriteriju premoženje družine smo razpravljali že na 5. seji in 

smo bili vsi člani Upravnega odbora ŠS enotnega mnenja, da je kriterij premoženje družine pomemben. 

Predvsem zato, ker so sredstva omejena in težko pridobljena. Kriterij številčnost družine in status  članov družine  

nam bo v veliko pomoč pri odločanju o upravičenosti sredstev. Ga. Erika Anzelc Intihar je povedala, da se 



premoženje družine kot kriterij pojavlja tudi na drugih vlogah drugih javnih zavodov, institucij. Mojca Krajnc 

Pinterič in Milena Mastnak sta bili enotni, saj imata izkušnje na tem področju in pravita, da  se zgodi, da 

uveljavljajo pomoč tudi ljudje, ki s svojim premoženjem (hiše, avtomobili) ne izkazujejo ravno socialne 

ogroženosti. Pavel Perc poudari, da je pomembno, da je vloga oblikovana tako, da bomo člani dobili čim širši 

pogled in nam bo pomoč pri odločanju ter za zajezimo morebitno sivo ekonomijo. Predsednica pove, da bomo na 

takšen način hitreje in učinkoviteje pridobili podatke in odločali o opravičenosti dodeljevanja sredstev, kajti po 

Zakonu o upravnem postopku lahko podatke o vlagatelju pri drugem zavodu, instituciji pridobiva le uradno 

pooblaščena oseba na šoli.  Po končani razpravi smo glasovali o sklepu in  s 5 glasovi za in en vzdržan glas sta 

bila sprejeta sklepa: 

 

SKLEP:  

Številčnost družine in status njenih članov ostaja veljavni kriterij odločanja na vlogi. 

 

SKLEP: 

Premoženje družine ostaja veljavni kriterij odločanja na vlogi.  

 

Vsi prisotni člani pa so bili enotnega mnenja, da se posamezni kriteriji ne točkujejo posebej. 

Na vlogo naj se tudi dopiše besedilo o prilaganju določenih dokazil. Predsednica pripravi čistopis.  

 

SKLEP: 

Predsednica pripravi čistopis predlagane vloge in posledično meril in kriterijev za dodelitev sredstev iz 

šolskega sklada in  posreduje članom UO ŠS po e-pošti. Odločitev o sprejetju vloge in Pravil o kriterijih in 

merilih za dodeljevanje in razdeljevanje sredstev šolskega sklada bo potekala na korespondenčni seji.  

Po pridobljenem mnenju sveta staršev bo vloga veljavna. Objavljena bo na spletni strani šole pod rubriko 

ŠOLSKI SKLAD. 

 

K 4. točki) 

Na vprašanje, kdo je nadzorni organ delovanja Upravnega odbora šolskega sklada, je predsednica iskala 

odgovore v zakonodaji, pri ravnateljici in  na Ministrstvu za šolstvo in šport. Boris Zupančič z Direktorata za 

osnovno šolstvo nam je posredoval odgovor. Iz dopisa je razvidno, da  je za zakonitost delovanja šolskega sklada 

odgovoren ravnatelj šole. Za individualno reševanje uveljavljanja pravic in dolžnosti pa je pristojna pritožbena 

komisija. Na podlagi napisanega je predsednica podala predlog, da je nadzorni organ šolskega sklada 

ravnateljica.  Sprejet je bil  

SKLEP: 

Nadzor nad delovanjem Šolskega sklada izvaja ravnateljica in ob koncu koledarskega leta pripravi 

poročilo o delovanju Šolskega sklada, ki je sestavni del Poročila o delu ŠS.   

 

K 5. točki) 

Predsednica je prisotne seznanila, da sta obe podružnici izvedli prireditev Pozdrav pomladi. Na podružnici 

Studenec je bila prireditev  v nedeljo, 29.3.2009, v Gasilskem domu Studenec, na podružnici Loka pa v petek,  

27. 3. 2009,  v prostorih šole.  

Upravni odbor ŠS je na svoji seji dne 9. 2. 2009 sprejel sklep, da se bo na prireditvah Pozdrav pomladi pobirala 

vstopnina,  iz zapisnika seje sveta staršev podružnice Loka pa je razvidno, da je bil na seji sveta staršev  19. 01. 

2009 sprejet sklep, da se na prireditvi pobirajo prostovoljni prispevki. O tem sklepu so na roditeljskem sestanku 

seznanili starše učencev podružnice Loka dne 5. 2. 2009.  



Mirjana Jelančič je o tem seznanila  Eriko  Anzelc Intihar (podružnica Studenec). Dogovorili sta se, da letos naj 

ostane tako, v bodoče pa bo potrebno slediti sklepom Upravnega odbora šolskega sklada (zapisnik z dne 19. 3. 

2009 je bil priložen k vabilu). 

 

Obe prireditvi, v Loki in na Studencu, sta bili uspešni. 

Na podružnici Studenec so zbrali za 232, 20 € prostovoljnih prispevkov od približno 60 udeležencev, v Loki pa 

352,99 €, kjer so ocenili, da je bilo prisotnih približno 100 oseb..  

 

K 6. točki 

1) Zbiralna akcija odpadnega papirja naj bi bila  mesecu maju. Predsednica je govorila s predstavnikom z oddelka 

za okolje in prostor (lastnik) in predstavnico Komunale Sevnica  (upravljalec) in oba sta se strinjala, da  lahko v 

bližini obstoječega ekološkega otoka pri sevniškem bazenu postavimo zabojnik za odpadni papir. 

Ponavadi smo takšno akcijo izvedli aprila, vendar nas je podjetje Papir servis obvestilo, da zaradi likvidnostnih 

težav v tem trenutku  papirja ne odkupujejo.  

 

Prisotni so menili, da je akcijo potrebno izvesti. Ga. Mastnakova je ponudila, da bo pridobila informacijo še s 

strani Ekope iz Krškega, ki tudi odkupuje odpadni papir.  

 

2) Prejeli smo prošnjo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. Vlagatelj  prosi za plačilo 3. obroka za hči za 

udeležbo v CŠOD. Na njegovo prošnjo je predsednica odgovorila, da trenutno o dodelitvi ne moremo odločati, ker 

še nimamo sprejetih Kriterijev in meril o dodeljevanju sredstev. Ko bomo imeli dokončno oblikovane kriterije in 

merila za dodeljevanje sredstev,  bo moral vlagatelj oddati  prepisano vlogo ŠS. 

 

3) Predsednica je predlagala, da se za evalvacijo o prireditvah (Pozdrav pomladi, novoletna tržnica...) nabavi 

knjiga vtisov. Prejšnjo evalvacijo z e- vprašalnikom je bila izvedljiva, saj smo imeli veliko število e- naslovov. V 

tem primeru pa je smiselno zbirati izjave obiskovalcev. Olga Zemljak poskrbi, da se v ta namen kupi ustrezna 

knjiga vtisov. 

 

4) Predsednica je povedala, da naj bi Šolski sklad upošteval tudi želje Skupnosti učencev šole (garderobne 

omarice),  ravnateljica pa je menila, da bo pri razdeljevanju sredstev potrebno upoštevati prioritetna področja, ki 

so določena z obveznim program vzgojno-izobraževalne dejavnosti (plavalni tečaj). Mojca Pinterič Krajnc je 

poudarila  pomen dela z nadarjenimi učenci (raziskovalni tabori). 

 

Naslednjo sejo  načrtujemo 21. 5. 2009, ob 17. uri (prošnja za donacije). 

 

Seja zaključena ob  18.10. 

 

Zapisnikarica:                                                       Predsednica UO: 

Olga Zemljak                              Mirjana Jelančič, prof.       

 

Overovateljica zapisnika: 

Mojca Pinterič Krajnc 

 


