
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA, ŠOLSKI SKLAD 

Trg svobode 42 

8290 Sevnica 

ZAPISNIK 

 

7.  seje Upravnega odbora Šolskega sklada, ki je potekala v četrtek, 11. junija 2009, s pričetkom ob 17. 00 v zbornici šole. 

 

Prisotni člani: 

Anzelc Intihar Erika, Jelančič Mirjana, Perc  Pavel (od 8. točke DR dalje), Pinterič Krajnc Mojca, Zemljak Olga, Jože Dernač 

 

Odsotnost je opravičila Milena Mastnak. 

 

DNEVNI RED: 

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

2. Potrditev zapisnika 6. seje Upravnega odbora ter pregled realizacije sklepov  

3. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje in 3. korespondenčne seje 

4. Vloga in Kriteriji in merila za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev, mnenje Sveta staršev 

5. Letni program dela; donacije 

6. Poročilo o finančnem stanju  

7. Šolski sklad in podružnice  

8. Obravnava vloge za dodelitev in razdelitev sredstev 

9. Pobude in predlogi 

 
 

K 1. točki) 

Predsednica je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost, prisotnih je 6 od 7 članov. Za overovateljico 

zapisnika 7. seje je bila določena Erika Anzelc Intihar. Predsednica je podala predlog dnevnega reda in prosila 

člane za dopolnitev dnevnega reda s točko obravnava vlog.   

SKLEP: 

Dnevni red 7. seje je potrjen z  vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 2. in 3. točki) 

Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 6 redni seji in na  2. in 3. korespondenčni  seji in o določenih 

sklepih  podala tudi obrazložitve.  

SKLEP:  

Predložen zapisnik 6. redne seje in 2. in 3. korespondenčne seje je bil potrjen z vsemi glasovi prisotnih 

članov UO šolskega sklada. 

 

K 4. točki) 

Predsednica je potrjen dokument, ki govori o  Kriterijih in merilih za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev iz 

Šolskega sklada predstavila na seji Sveta staršev dne, 26. 5. 2009. Starši so podali pozitivno mnenje in so 

delovanje Šolskega sklada pohvalili.  S tem dnem  so Kriteriji in merili za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev iz 

Šolskega sklada  ter vloga postali veljavni.  

 

K 5. točki) 

Letni program nas usmerja k novim dejavnostim, v tem trenutku so to zaključne prireditve in donacije. 

Predsednica pove, da je bila povabljena do sedaj na 4 zaključne prireditve, kjer je staršem spregovorila o šolskem 

skladu in njegovem delovanju.  Starši s prostovoljnimi prispevki obogatili Šolski sklad za 379 €, plan 250 €. Člane 



Upravnega odbora seznani tudi z odporom do tovrstne dejavnosti nekaterih zaposlenih. Ga. Erika Anzelc Intihar 

je dodala, da ima občutek, da je zaposlenim nerodno, kot da prosijo za finančna sredstva za sebe. 

 

Predsednica je pripravila dopis in pogodbo za donatorstvo, ravnateljica ju je vsebinsko in slovnično pregledala. 

Predsednica razdeli članom UOŠS pogodbe in dopis in si pridobi njihovo mnenje. Predsednica postavi vprašanje, 

kako se bomo lotili te dejavnosti. Predlaga, da po pošti pošljemo vsem zunanjim sodelavcem, ki na tak ali 

drugačen način sodelujejo s šolo.  

 

K 6. točki 

Predsednica preda besedo ga. Olgi Zemljak, ki predstavi trenutno finančno stanje. Ker učenci še niso poravnali 

vseh položnic za mesec maj, na katerih je bil zaračunan še del prispevka kot donacija staršev na podlagi izjav, se 

ocenjuje, da je na računu cca 4.300,00 €.  Zbiralna akcija papirja ni bila izvedena, ker se ni našlo donatorja za 

odvoz papirja v Ekopo Krško. Predsednica UOŠS je na seji sveta staršev prosila starše, če kdo koga pozna, ki bi 

doniral prevoze v Krško. Žal se ni našel nihče.  Na informacijo ni bilo pripomb. 

 

 

K 7. točki 

Na predlog obeh vodij s podružnic Loka in Studenec ter staršev, predsednica predlaga, da podružnice zbirajo in 

porabljajo sredstva za svoje namene, ki so v skladu z Letnim programom dela ter finančnim načrtom,  Pravili o 

delovanju šolskega sklada ter Kriteriji in merilih za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev. Vsaka podružnica ima 

svoj sklic. Vloge se obravnavajo na sejah Upravnega odbora ŠS. G. Jože Dernač je posebej opozoril na delitev 

doniranih sredstev tako, da ne bi bili podružnici prikrajšani. 

 

SKLEP: Podružnica Loka in Studenec pridobivajo in porabljajo sredstva za svoje namene pri tem pa 

sledijo Letnemu programu dela in finančnem načrtu ter Kriterijem in merilom za razdeljevanje in 

dodeljevanje sredstev. 

 

K 8. točki 

Do sklica seje je prispelo 6 vlog za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. Vloge s pripadajočo dokumentacijo in 

uradni zaznamki o vsaki vlogi posebej so priloga k originalu zapisnika. 

Skupaj je bilo razdeljenih sredstev v višini 732,42 €, ena vloga pa je bila nepopolna, oziroma predmet vloge ni v 

skladu z delovanjem šolskega sklada. 

 

K 9. točki 

Pravila o delovanju šolskega sklada v 8. členu govorijo o članih sklada. Upravni odbor objavi seznam članov 

šolskega  sklada za vsako šolsko leto brez navedbe višine prispevka na spletni strani. Ga. Erika Anzelc Intihar v 

sodelovanju z Olgo Zemljak pripravi seznam  članov šolskega sklada za spletno stran. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 18.36 uri. 
 

 

Zapisnikarica:                                                                     Predsednica UO: 

Olga Zemljak                              Mirjana Jelančič, prof.       

 

Overovateljica zapisnika: 

Erika Anzelc Intihar, prof. 



 


