
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 
Trg svobode 42 
8290 Sevnica 

ZAPISNIK 
 
2.  seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je potekala v torek, 11. novembra 
2008, s pričetkom ob 6. 30 v učilnici Mirjane Jelančič 
 
Prisotni člani: 
Mojca Krajnc Pinterič,  Erika Anzelc Intihar, Mirjana Jelančič, Olga Zemljak. 
 
Svojo odsotnost je opravičil Jože Dernač. 
 
Odsotna člana: 
Pavel Perc, Milena Mastnak. 
 
Ostali prisotni: 
Jelka Slukan, ravnateljica. 
 
 
DNEVNI RED: 

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

2. Potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora ter pregled realizacije sklepov  
3. Obravnava dopolnitev Predloga PRAVIL O DELOVANJU ŠOLSKEGA 

SKLADA  
4. Obravnava Predloga PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA  
5. Pobude in predlogi  

 
K 1. točki  
 
Predsednica je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost.  
Obrazložila je, da ni bilo mogoče posredovati potrebnih gradiv skupaj z vabilom, saj 
je bil rok za oddajo predlogov do ponedeljka, 10. 11. 2008, vabila po so bila poslana 
7. 11. 2008. Zato je posredovala  članom UO na seji sami: 
- zapisnik 1. seje Upravnega odbora šolskega sklada  
- Predlog programa dela Upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 

2008/2009  
- dopolnjen Predlog pravil o delovanju šolskega sklada  

 
in podala predlog, da se dnevni red  razširi s točko 1. in točko 2. ter 3. točko 
Obravnava Predloga pravil o delovanju sklada. Prisotni na predlog niso imeli 
pripomb, sprejet je bil 
 
SKLEP: Dnevni red 2. seje je potrjen z vsemi  glasovi prisotnih članov UO 
šolskega sklada. 
 
Za overovatelja je bila določena Anzelc Intihar Erika. 
 
 



 
 
K 2. točki) 
Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 1. seji. Glede določenih sklepov 
je podala tudi obrazložitve.  
Olga Zemljak je povedala, da šolski sklad za svoje finančno poslovanje uporablja 
podračun Osnovne šole Sava Kladnika, ki je odprt pri Upravi za javna plačila Krško 
(natančneje v 2. členu in 2. a členu  Pravil o delovanju sklada).  
 
 
SKLEP: Predložen zapisnik 1. seje je bil potrjen z vsemi glasovi prisotnih 
članov UO šolskega sklada. 
 
K 3. točki) 
Na osnovi dogovora iz prejšnje seje, je ga. Mirjana Jelančič  pripravila in predstavila 
dopolnjen Predlog pravil o delovanju šolskega sklada in vse dopolnitve 
argumentirala. Vsak član odbora je čistopis Predloga pravil o delovanju šolskega 
sklada dobil  kot gradivo na sami seji.   
V razpravi so bile na predlog podane še pripombe in sicer: 
- v 8. členu se črtajo besede »v šolski publikaciji« in »z navedbo višine 

prispevka«, 
- v 9. členu se  v prvem stavku za besedo člane doda »sklada«. 

En član je bil proti 9. členu , vsi ostali člani pa so bili za predlog s tem, da se črta 
zadnja alinea »od 1000 € in več-skrbnik sklada«, predzadnja alinea pa se zaključi z 
besedo »in več«. 
Ga. Mirjana Jelančič je prisotnim prebrala pisne pripombe, ki jih je za sejo pripravil g. 
Jože Dernač. Pismo je priloga k zapisniku. 
 
Prredsednica predlaga, da Pravila o delovanju šolskega sklada sprejmemo na 
naslednji seji.  
 
SKLEP  
Pravila se ponovno pregledajo, člani pošljejo v e-obliki predsednici UOŠS 
oblikovano dopolnitev ter umeščeno v Predlog pravil o delovanju šolskega 
sklada. Predsednica pripravi čistopis do naslednje seje.  
 
 
K 4. točki) 
Predsednica je oblikovala in predstavila Predlog programa dela Upravnega odbora 
šolskega sklada, ki je priloga tega zapisnika. Povedala je, da je po e- pošti prejela 
osnutek obrazca za donatorstvo, ki ga je pripravila Erika Anzelc Intihar in je priloga k 
zapisniku. 
 
Prebrala  je tudi pobude k Predlogu programa dela, ki jih je pisno posredoval g. 
Dernač. 
 
V razpravi so sodelovali vsi člani predvsem o pripravi prve »akcije« za starše, 
kulturnem programu, prodaji eko igrače, voščilnic, kjer bi se prvič povabilo starše, da 
lahko prispevajo v šolski sklad. 
Na predlog programa Novoletni bazar ni bilo pripomb. 



 
 
Sprejet je bil 
 
 
SKLEP 
Upravni odbor skupaj z vodstvom šole pripravi za naslednjo sejo sveta staršev, 
ki naj bi bila v mesecu decembru, Novoletni bazar in kulturni program, v 
katerem bi sodelovali tudi obe podružnici. 
 
 
K 5. točki) 
Ga. Zemljak je podala pobudo, da se ugotovi, ali učenci v šolski skupnosti še zbirajo 
denarna sredstva ali ne z namenom, da se ne bi aktivnosti podvajale.  
Prisotni so se strinjali s pobudo, da je potrebno pregledati pravila o delovanju šolske 
skupnosti in skupaj z vodstvom pripraviti predlog glede dejavnosti zbiranja finančnih 
sredstev. 
 
Sejo je zapustila Erika Anzelc Intihar (službeni razlog) in nismo bili več SKLEPČNI. 
Zato smo podali različne predloge, vendar nismo sprejeli nobenega sklepa. 
 
Predsednica je predlagala, da se na spletni strani pole doda jeziček z naslovom 
Šolski sklad, da bi informacija o delovanju sklada najhitreje stekla med starši, 
zaposlenimi in učenci. 
 
Nadalje je predlagala, da  zapisnikarica pošilja vse potrjene zapisnike sej Upravnega 
odbora računalnikarju z namenom, da jih obesi na spletno stran šole, pri tem 
predsednica šolskega sklada skrbi za varovanje osebnih podatkov. 
 
Ga. Mirjana Jelančič je podala informacijo, da se vse gradivo o delovanju šolskega 
sklada hrani v pisarni blagajne. 
 
Prisotni so soglašali, da se do naslednje seje pripravi: 

- izjava in dopis o donatorstvu v šolski sklad,  
- da se starše na svet šole v decembru in roditeljskih sestankih v januarju 

seznani z ustanovitvijo in nalogami sklada, zadolženi sta ga. Mojca Krajnc 
Pinetrič in ga. Mirjana Jelančič. 

 
Seja zaključena ob 7,40. 
 
Zapisnikarica:                                                               Predsednica UO: 
Olga Zemljak                                                                Mirjana Jelančič, prof. 
 
Overovatelj zapisnika: 
Erika Anzelc Intihar, prof. 
 
 
 
 
 



 
 
 


