
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA 

SEVNICA 

 

 

Z A P I S N I K 

10. seje Upravnega odbora Šolskega sklada, ki je potekala v četrtek, 21. 1. 2010, s pričetkom ob 17. 

uri v učilnici Mirjane Jelančič. 

 

Prisotni člani: 

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

 

Odsotnost sta opravičila člana Jože Dernač in Mojca Pinterič Krajnc in ravnateljica Jelka Slukan. 

 

DNEVNI RED: 

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

2. Potrditev zapisnika 9. seje Upravnega odbora ter pregled realizacije sklepov 

3. Donatorji 

4. Novoletna tržnica, evalvacija 

5. Oblikovanje Letnega programa dela s finančnim načrtom 

6. Pozdrav pomladi, načrtovanje 

7. Obravnava vlog in prošenj 

8. Pobude in predlogi 

 

K 1. točki) 

Predsednica je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost, prisotnih je 5 od 7 članov.  

Za overitelja zapisnika 10. seje je bila določena Milena Mastnak. Predsednica je podala predlog 

dnevnega reda. Vsi prisotni so sprejeli  

SKLEP: 

Dnevni red 10. seje je potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 2. točki 

Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 9. redni seji in o  določenih sklepih podala tudi 

obrazložitve. 

SKLEP: 

Predložen zapisnik 9. redne seje je bil potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega 

sklada. 

 

K 3. točki 

Predsednica je povedala, da je bil pripravljen dopis, ki smo ga poslali podjetjem (našim dobaviteljem) z 

namenom, da bi donirali v šolski sklad. Donatorske pogodbe so podpisali: 



Kanal Axa, Simona Koritnik s. p., Steklarstvo Mlakar Boštanj, Mercator, Rdeči križ Sevnica, Comping 

Drago Zupan, s. p., Hermes d. o. o. Krško, G7 Posavje d.o.o., Imperl Janez Sevnica s. p., Kmečka 

zadruga Sevnica, Breda Razdevšek – odvetnica, Officce 1 Superstore Sevnica, Dimnikarstvo Jelančič 

Sevnica, Roman Janc s. p. Studenec, Gostilna Janc Studenec, Sadjarstvo Blanca, Papir servis d. o. 

o.,  Krajevna skupnost Studenec, Tašker Ivan, s.p., Mirt Commerce Blanca,  Konica Minolta,  Extra 

lux, Zavarovalnica Triglav. 

 

Donatorje se objavi na spletni strani šole.  Kot donacijo smo prejeli 4 kom majice. Sprejet je bil  

SKLEP: 

Majice  se razdelijo učencem kot nagrada ob določenih dosežkih. 

 

K 4. točki 

Predsednica je podala kratko poročilo o izvedbi novoletne tržnice. Ponudba izdelkov je bila zelo 

pestra. Izdelke smo prodajali na mestni tržnici prvo soboto v mesecu decembru in na novoletni tržnici 

v jedilnici šole. 

Ocenjuje se, da je bil prostor primeren in da je vladalo prijetno vzdušje, mogoče je bila malo slabša 

slišnost. Glede časa pa so bila v razpravi podana mnenja, da bi bilo več udeleženih staršev, če bi bila 

na isti dan tudi govorilna ura. 

Prodanih je bilo izdelkov v vrednosti 1.767,97 €. Stroški nabave materiala pa so znašali 1.080,89 €.  

Stroški nabave materiala so bili večji kot v preteklem letu, zato je bil podan predlog, da se za v bodoče 

določi limit za porabo sredstev na oddelek. 

Podan je bil tudi predlog, da prosimo ravnateljico za znižanje vsaj 10 % v deležu stroškov, ker ves 

nabavljen material ni bil porabljen za izdelke. 

 

K 5. točki 

Predsednica je prisotnim  preko interaktivne table predstavila letni program s finančnim načrtov. Vsi 

načrti so bili realizirani razen dejavnost »Dan šole«, ker smo na Dan šole izvedli tehniški dan. 

Olga Zemljak je predstavila okvirno poročilo o prihodkih in odhodkih šolskega sklada v letu 2009, ki je 

priloženo k originalu zapisnika. V razpravi je bilo ugotovljeno, da  so prihodki presegli pričakovanja. 

Prisotni so bili enotnega mnenja, da gre zahvala predvsem predsednici UO ŠS za kvalitetno vodenje 

in realizacijo programa dela. 

Oblikovan je bil okvirni finančni načrt za leto 2010 in je priloga k originalu zapisnika. 

Predsednica je posredovala stališče obeh podružnic, da na zaključnih prireditvah ob koncu šolskega 

leta ne pobirajo prostovoljnih prispevkov. 

 

K 6. točki 

Predsednica je predlagala, da bi na prireditev Pozdrav pomladi povabili k sodelovanju bivše učence, 

skupine, zbore, društva v občini, učitelje… 

Izvedli naj bi jo konec marca oziroma v začetku aprila. Tudi o prostoru se je še potrebno dogovoriti 

(kulturna dvorana  ali športni dom). 



 

Vsi člani so bili enotnega mnenja, da se na prireditvi pobirajo prostovoljni prispevki. 

 

K 7. točki 

Do sklica seje je prispelo 7 vlog za dodelitev sredstev iz šolskega sklada in prošnja Unicefa. 

Vloge s pripadajočo dokumentacijo in uradni zaznamki o vsaki vlogi posebej so priloga k originalu 

zapisnika. Prošnja Unicefa se preda Skupnosti učencev šole. Na predlog Erike Anzelc Intihar smo 

sprejeli naslednji 

SKLEP: Vsem učencem 3. razredov, ki so se udeležili tečaja prilaganja na vodo v Hrastniku, se 

iz sredstev Šolskega sklada nameni na vsakega učenca tretješolca 10 €.  

Skupaj je bilo razdeljenih sredstev v višini 984,10 €. 

 

K 8. točki 

Predsednica je podala predlog za dopolnitev Pravil o delovanju šolskega sklada v 4. členu, kjer je 

opredeljen namen šolskega sklada.  

Ker so bile na UO ŠS naslovljene  tudi vloge za plačila kosil učencem, ki obiskujejo podaljšano 

bivanje, predlaga dopolnitev, da bi kosila plačali tistim učencem, za katere je Učiteljski zbor predlagal 

vključitev učenca 1. triade v podaljšano bivanje zaradi različnih razlogov in gre za otroka iz socialno 

šibkejše družine. Z vsemi glasovi prisotnih je bil sprejet 

SKLEP: 

Pravila o delovanju šolskega sklada se dopolnijo tako, da se v 4. členu doda nova alineja, ki se 

glasi: »Za plačilo kosil v podaljšanem bivanju, kadar gre za učenca iz 1. triade iz socialno 

ogrožene družine in je vključitev v podaljšano bivanje predlagal učiteljski zbor«. 

 

V razpravi je Erika Anzelc Intihar izpostavila pomen prostovoljnega dela. Kot vzpodbudo bi učencem 

izdali potrdila o opravljenem prostovoljnem delu. Vsi prisotni so se s predlogom strinjali. 

Predsednica je prisotne seznanila, da je bilo na novoletni tržnici posebej za nastop glasbenih skupin 

doniranih 34,00 €.  Vsi člani so bili po krajši razpravi enotnega mnenja, da sredstva prevzame skupina 

»Fantje izpod Lisce«. (Poskrbeli so tudi za ozvočenje.) Fantje izpod Lisce se odpovedujejo 

prostovoljnim prispevkom v korist šolskega sklada.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

Zapisnikarica:       Predsednica Upravnega odbora ŠS: 

Olga Zemljak        Mirjana Jelančič, prof.  

 

 

     . 

Overiteljica zapisnika:  

Milena Mastnak 



 

Priloga: Program dela Šolskega sklada s finančnim načrtom za koledarsko leto 2009.  

 

 

 

 

 

 


