
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 
Trg svobode 42 
8290 Sevnica 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
s konstitutivne seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je potekala v torek, 4. 
novembra 2008, s pričetkom ob 17.00 v zbornici šole. 
 
Prisotni člani: 
Pavel Perc, Mojca Krajnc Pinterič, Jože Dernač, Milena Mastnak, Erika Anzelc 
Intihar, Mirjana Jelančič, Olga Zemljak. 
 
Ostali prisotni: 
Jelka Slukan, ravnateljica, Rok Vovk, predsednik Sveta staršev. 
 
Gospod Vovk Rok je pozdravil prisotne in obrazložil, da je Svet staršev na 1. 
korespondenčni seji dne 6. 10. 2008 na podlagi 135. člena ZOFVI (Utr. L. 36/08)  
imenoval sedemčlanski upravi odbor Šolskega sklada v sestavi štirih predstavnikov, 
ki so jih predlagali starši in treh predstavnikov šole na podlagi predloga Sveta šole z 
12. redne seje z dne 30. 9. 2008. 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Izvolitev predsednika in namestnika 
2. Obravnava predloga Pravil o delovanju šolskega sklada 
3. Oblikovanje predloga letni program dela s finančnim načrtom 
4. Pobude in predlogi 

 
 
K 1. točki) 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet 
SKLEP: 

1. za predsednico Upravnega odbora šolskega sklada je bila izvoljena MIRJANA 
JELANČIČ. 

2. za namestnico predsednice Upravnega odbora šolskega sklada je bila 
izvoljena MILENA MASTNAK. 

3. za stalno zapisnikarico Upravnega odbora šolskega sklada je bila izvoljena 
OLGA ZEMLJAK. 

 
K 2. točki) 
 
G. Vovk Rok je nadaljeval z vodenjem seje in prisotne prosil za pripombe na predlog 
Pravil o delovanju šolskega sklada, ki je bil posredovan z vabilom vsem članom. 
 
V razpravi so vsi prisotni aktivno sodelovali in izoblikovali naslednje pripombe: 



- 2. člen – do naslednje seje je potrebno pridobiti informacijo, ali šolski sklad 
posluje preko šolskega podračuna. 

- 6. člen – črta se 2. odstavek. 
- črta se 7. in 8. člen 
- v 9. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:  Člani Šolskega sklada so dolžni delati 

tako, da kar najučinkoviteje zagotavlja uresničevanje njegove funkcije. 
- v 15. členu se zadnji stavek dopolni »do izteka mandata članstva Upravnega 

odbora šolskega sklada«. 
- za 20. členom se doda nov člen, ki glasi: »Delo UO je javno, razen če se UO 

odloči drugače«. 
- v 20. členu se drugi stavek spremeni in glasi: »Upravni odbor na svojih sejah 

odloča z večino glasov vseh prisotnih članov«. 
- za 21. členom se doda nov člen, ki glasi:«Predsednik UO lahko po potrebi 

skliče korespondenčno sejo.« 
 
Po razpravi smo sklenili, da do naslednje seje pripravimo čistopis Pravil s podanimi 
pripombami iz razprave in morebitnimi predlogi posredovanimi po elektronski pošti 
ga. Mirjani Jelančič. 
 
SKLEP: Do naslednje seje se pripravi čistopis Pravil o delovanju šolskega sklada z 
vsemi predlogi, ki jih člani posredujejo po e-pošti Mirjani Jelančič. 
 
K 3. točki) 
V razpravi so z idejami sodelovali vsi prisotni. 
Soglašali so s predlogom, da se do ponedeljka, 10. novembra, posredujejo na 
elektronski naslov Mirjani Jelančič konkretni predlogi in pobude, ki bodo opredelili 
način zbiranja sredstev in prispevkov za šolski sklad. 
 
SKLEP: Do ponedeljka 10. novembra se po elektronski pošti na naslov Mirjane 
Jelančič posredujejo konkretni predlogi in pobude, ki bodo opredelili način zbiranja 
sredstev in pripevkov.   
 
Člani Upravnega odbora sklada smo se dogovorili, da predsednica skliče naslednjo 
sejo Upravnega odbora sklada v torek, 11. 11. 2008, ob 6.30 uri. 
 
K 4. točki) 
 
Ni bilo pripomb. 
 
 
Seja zaključena ob 19.00. 
 
Zapisnikarica:                                                               Predsednica UO: 
Olga Zemljak                                                                Mirjana Jelančič, prof. 
 
 
 
 
 
 



 


