
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 

Trg svobode 42 

8290 Sevnica 

ZAPISNIK 

 

3.  seje Upravnega odbora šolskega sklada, ki je potekala v sredo, 26. novembra 

2008, s pričetkom ob 15. 30 v zbornici šole. 

 

Prisotni člani: 

Krajnc Pinterič Mojca,  Anzelc Intihar Erika, Jelančič Mirjana, Zemljak Olga, Dernač 

Jože,  Mastnak Milena. 

 

Odsoten član Pavel Perc, svojo odsotnost je opravičila ravnateljica Jelka Slukan. 

 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje overovatelja 

zapisnika  

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

3. Obravnava dopolnitev Predloga PRAVIL O DELOVANJU ŠOLSKEGA 

SKLADA  

4. Novoletni bazar 

5. Pobude in predlogi  

 

K 1. točki  

Predsednica je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost. Za overovateljico  

zapisnika 3. seje je bila določena Milena Mastnak. Predsednica je prebrala dnevni 

red in vprašala, če se člani strinjajo s predlogom. 

 

SKLEP: Dnevni red 3. seje je potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO 

šolskega sklada. 

 

K 2. točki) 



Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 2. seji. Glede določenih sklepov 

je podala tudi obrazložitve.  

 

SKLEP: Predložen zapisnik 2. seje je bil potrjen z vsemi glasovi prisotnih 

članov UO šolskega sklada. 

 

K 3. točki) 

Na osnovi sklepa iz prejšnje seje, je ga. Mirjana Jelančič  pripravila čistopis Predloga 

pravil o delovanju šolskega sklada. Vsak član odbora je čistopis Predloga pravil o 

delovanju šolskega sklada prejel skupaj z vabilom.   

Glede na to, da pisnih pripomb ni bilo, predsednica povpraša, ali je potrebno še 

kakšno nejasnost razložiti. Podana je bila pripomba, da se v 7. členu v drugem 

stavku doda besedilo, tako da stavek glasi: Člani šolskega sklada so lahko starši 

učencev, zaposleni in druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo s šolo. 

Ker drugih pripomb ni bilo, je predsednica predlagala, da Pravila o delovanju 

šolskega sklada sprejmemo. Sprejet je bil sklep z vsemi glasovi prisotnih članov. 

 

SKLEP  

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Ur.l.  UPB5 16/07 in 36/08) je Upravni odbor sklada na 3. redni 

seji dne 26. 11. 2008 sprejel Pravila o delovanju šolskega sklada. 

 

K 4. točki) 

Ga. Jelančič je obrazložila, da bo naša prva skupna prireditev  Novoletni bazar, ki ga 

organizira Upravni odbor šolskega sklada  in vodstvo šole. Organizacija na šoli je že 

stekla. Ravnateljica je sklicala sestanek na temo Novoletni bazar in zaposlene 

seznanila z namenom prireditve. V oddelkih od 1. do 5. razreda se pri pouku likovne 

vzgoje in interesnih dejavnostih  izdelujejo novoletni izdelki. Dogovorili smo se, da se 

naše izdelke, zaradi prepoznavnosti, opremi z logom in imenom naše šole. Tudi ves 

material je kupljen s finančnimi sredstvi šole.   

 

Novoletni bazar bo v torek,  2. decembra, v času popoldanskih govorilnih ur. 

Otvoritev bazarja bo ob 15. uri. Novoletni bazar bomo ponovili 4. decembra, za svet 

staršev.  



Ga. Jelančič je predstavila aktivnosti v zvezi z izvedbo bazarja. 

 

Vodstvo šole: pripravi obvestilo za starše, obvesti medije (AXA), obvesti glasbeno 

šolo Sevnica (nastopajoči), nerazrednike vključi na samo prireditev, Društvo Trg pa 

bo posodilo tudi dve stojnici. 

 

Upravni odbor: pomaga pri organizaciji in izvedbi bazarja: 

• Pripravita uvodne besede in  program na otvoritvi bazarja (Jože Dernač, 

Mirjana Jelančič). 

• Postavitev  stojnic in organizacija z napisi razredov ( Mirjana Jelančič). 

• Skrb za denarna sredstva (kovanci za menjavo, nadzor pri plačevanju, 

prevzem denarja, zapisnik o zbranih sredstvih (Rok Kozole, Olga Zemljak,  

Milena Mastnak, Mojca Pinterič Krajnc). 

• Oblikovanje cen izdelkov na podlagi razrednikovega predloga (Milena 

      Mastnak, Erika Anzelc Intihar). 

• Stojnici opremimo z napisom (Prispevalo društvo TRG - Mirjana Jelančič). 

• Poskrbeti za izbor glasbe- baročna (Erika Anzelc Intihar). 

• Pomoč pri postavitvi stojnic (miz) in aranžiranje (Milena Mastnak, Erika Anzelc 

Intihar, Mirjana Jelančič). 

• Prisotnost v času izvedbe bazarja (vsi člani Upravnega odbora) 

 

V razpravi so prisotni predlagali, da naj bodo cene zaokrožene od 1 € dalje. 

 

SKLEP: Člani upravnega odbora zanesljivo poskrbijo za naštete dejavnosti. 

Predsednica jih seznani  z dejavnostmi preko e-maila na elektronske naslove. 

 

 

K 5. točki) 

• Ga. Zemljak je podala pobudo, da se ugotovi, ali bodo učenci v šolski 

skupnosti še zbirali 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. Ugotovili smo, da Skupnost učencev (Pravilnik o pravicah in dolžnostih 

učencev)  še vedno organizira različne akcije. Z mentoricama Skupnosti učencev 

Zvonko Jevševar Kumelj in Tatjano Horjak smo se dogovorili, da se v šolskem letu 

izvedeta dve zbiralni akciji papirja. Ena bo namenjena zbiranju sredstev za 

posamezni razred, druga pa zbiranju sredstev za Šolski sklad. Ta akcija bi trajala dlje 

časa.  

 

• Ga. Mirjana Jelančič je predlagala, da se na spletni strani šole doda rubrika 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. Na spletni strani naj bodo tudi 

Pravila o delovanu ŠS. 

 

Z vsemi glasovi prisotnih članov je bil sprejet  

 

SKLEP: Predsednica pripravi besedilo za spletno stran šole pod rubriko Šolski 

sklad. Zapisnikarica pošilja potrjene zapisnike predsednici šolskega sklada, ta 

pa skrbi, da so zapisniki zapisani v skladu z Zakonom o varovanju podatkov.    

Na spletni strani naj se odpre tudi možnost za komentarje, mnenja, pobude. 

 

Nadalje so se prisotni strinjali, da se: 

Na seji sveta staršev  predstavijo člani Upravnega odbora šolskega sklada in z vsemi 

glasovi prisotnih sprejeli 

 

SKLEP: Predsednica Upravnega odbora ŠS pripravi vsebino za predstavitev 

Šolskega sklada na seji sveta staršev. 

 

O načinu in drugih oblikah zbiranja denarnih sredstvih za ŠS bomo odločali na eni 

izmed prihodnjih sej, ravno tako o kriterijih za delitev sredstev. 

Seja zaključena ob 17. 10. 



 

Zapisnikarica:                                                               Predsednica UO: 

Olga Zemljak                                                                Mirjana Jelančič, prof. 

 

Overovateljica zapisnika: 

Milena Mastnak 


