
Osnovna sola Sava Kladnika Sevnica 

 

 

ZAPISNIK 

 

1. seje Upravnega odbora Šolskega sklada, ki je potekala v četrtek, 4. novembra 2010 s 

pričetkom ob 17.00 v zbornici OŠ Sava Kladnika Sevnica. 

 

Prisotni člani: Mojca Pinterič Krajnc, Mirjana Jelančič, Aleš Tuhtar, Danica Pečnik, Mojca 

Sešlar, Milena Mastnak. 

  

Odsotnost opravičil Dernač Jože. 

 

DNEVNI RED : 

1. Predstavitev članov Upravnega odbora Šolskega sklada 

2. Imenovanje predsednika,namestnika predsednika in stalnega zapisnikarja Upravnega odbora 

Šolskega sklada 

3. Pravila o delovanju šolskega sklada 

4. Novoletna tržnica 

5. Pobude in predlogi 

 

K1. Točki 

 

Predstavili so se novoizvoljeni člani Upravnega odbora Šolskega sklada. 

 

K2. Točki 

 

Izmed novoizvoljenih članov Upravnega odbora Šolskega sklada smo soglasno izvolili Aleša 

Tuhtarja za predsednika, Mojco Sešlar za namestnico predsednika ter Mileno Mastnak za 

stalno zapisničarko Upravnega odbora Šolskega sklada. 

 

SKLEP: Predsednik, namestnica in stalna zapisničarka so bili izvoljeni z vsemi glasovi 

prisotnih članov. 

 

K3. Točki 

 

Prisotni člani smo se strinjali, da Pravila o delovanju Šolskega sklada potrdimo tudi za  

prihodnje obdobje. O morebitnih spremembah bomo razpravljali v  prihodnje. 

 

SLEP: Sprejmejo se Pravila o delovanju Šolskega sklada in to soglasno z glasovi vseh 

prisotnih članov.  



K4. Točki 

 

Novoletna tržnica se bo odvijala v jedilnici Osnovne šole Savo Kladnik Sevnica dne 7. 

decembra od 16. do 18. ure. Po dosedanjih izkušnjah je to najprimernejši čas. Na Novoletni 

tržnici bodo sodelovali vsi učenci OŠ Sava Kladnika, podružnice Loka in podružnice 

Studenec s svojimi izdelki. Prodaja bo potekala enako kot lani. Program pred pričetkom 

prodaje se pripravi v okviru šole in bo kratek. Ureditev tržnice bo podobna lanski. Izposojo 

stojnic bo organizirala ga. Mojca Sešlar. Poišče se možnost, da se na tržnici prodajajo jabolka 

Sevniške voščenke. Milena Mastnak bi poskušala dobiti nekaj plodov Sevniške voščenke za 

prodajo. 

Vabila za Novoletno tržnico se bodo poslala vsaj teden dni pred prireditvijo. O dogajanju se 

obvesti čim več medijev. 

 

SKLEP: Novoletna tržnica bo potekala 7. decembra 2010  od 16. do 18. ure v jedilnici 

OŠ Sava Kladnika Sevnica. 

 

K5. Točki 

 

Predsednik seznani prisotne z informacijo o namenskem zbiranju sredstev za nakup 

garderobnih omaric. V skladu se je zbralo 4.200€ sredstev. Upravni odbor predlaga, da se 

sredstva prenehajo zbirati in da se do sedaj zbrana sredstva vežejo do časa nakupa omaric. 

Upravni odbor Šolskega sklada predlaga naj manjkajoči znesek sredstev doda šola iz svojih 

virov. 

 

SKLEP: Šolski sklad preneha z namenskim zbiranjem sredstev za nakup garderobnih 

omaric, do sedaj zbrani denar se veže na banki do nakupa omaric. Predlog je bil 

soglasno sprejet. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

 

Zapisničarka:                                                   Predsednik UOŠS: 

 

Milena Mastnak                                               Aleš Tuhtar 

 

 

 

Overiteljica zapisnika: 

 

Danica Pečnik 

   

 


