
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 

Trg svobode 42 

8290 Sevnica 

 

ZAPISNIK 

8. seje Upravnega odbora Šolskega sklada, ki je potekala v četrtek, 8. oktobra 2009, s pričetkom ob 

17.00 v učilnici Mirjane Jelančič. 

Prisotni člani: 

Mirjana Jelančič, Erika Anzelc Intihar, Milena Mastnak, Pavel Perc, Mojca Krajnc Pinterič, Olga 

Zemljak. 

Odsotnost sta opravičila Jože Dernač, član UO, in ravnateljica Jelka Slukan. 

 

DNEVNI RED: 

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

2. Potrditev zapisnika 7. seje Upravnega odbora ter pregled realizacije sklepov 

3. Poročilo o delovanju šolskega sklada za šolsko leto 2009/2010 

4. Donacije 

5. Prireditev Novoletna tržnica in Pozdrav pomladi na centralni šoli 

6. Obravnava vlog in prošenj 

7. Pobude in predlogi 

 

K 1. točki) 

Predsednica je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost, prisotnih je 6 od 7 članov. Za overitelja  

zapisnika 8. seje je bil določen Pavel Perc.  

Predsednica je podala predlog dnevnega reda. 

SKLEP: 

Dnevni red 8. seje je potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 2. točki) 

Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 7. redni seji.  Pripomb na zapisnik ni bilo. 

SKLEP: 

Predložen zapisnik 7. redne seje je bil potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega 

sklada. 

 

K 3. točki) 

Poročilo o delovanju šolskega sklada za šolsko leto 2009/2010 je pripravila predsednica Mirjana 

Jelančič.  Na projekcijo ni bilo pripomb. Razprava je tekla o zbiralni akciji papirja in pobudah staršev in 

Zdravstvenega doma Sevnica, da bi imeli za stalno postavljen zabojnik za papir in bi tekom celega leta 

vanj prinašali papir.  Starši želijo, da se spodbuja zbiranje in ločevanje kot vzgojna dejavnost ekošole. 

Poročilo je priloga k zapisniku. 



 

K 4. točki) 

Predsednica je povedala, da aktivnosti pridobivanja donatorjev potekajo. Sama je predstavila 

delovanje šolskega sklada na Rotary klubu in lahko pričakujemo pozitiven odziv. V teku je tudi 

priprava dopisa našim večjim dobaviteljem, s katerimi bomo tudi osebno stopili v stik. 

 

K 5. točki) 

Predsednica je prisotne seznanila z načrtovanimi prireditvami v tem šolskem letu. 

V decembru načrtujemo Novoletno tržnico. Tokrat bo pripravljena v večjem obsegu, zato se predlaga, 

da bi dogajanje potekalo zunaj, v primeru lepega vremena. V primeru slabega vremena, bi bila 

prireditev v jedilnici.  

Člani so se po razpravi dogovorili, da naj bi novoletna tržnica potekala v četrtek, 

10. decembra s pričetkom ob 16.00. Pripravili bi program, v katerem bi sodelovali zunanji izvajalci – 

dogovori že potekajo. Izdelke bi prodajali na način priporočene cene. O novoletni tržnici naj bi obvestili 

tudi večja podjetja v Sevnici in tako privabili čim več obiskovalcev. 

Hkrati so se prisotni strinjali s pobudo, da bi nekaj predstavnikov učencev z mentorjem sodelovalo 

prvo soboto na decembrskem sejmu, kjer bi obiskovalcem ponudili izdelke. 

Nadalje je ga. predsednica prisotnim predlagala, da bi spomladi pripravili prireditev Pozdrav pomladi, 

na kateri bi se predstavili učenci naše šole in ostala društva, pevski zbori, bivši učenci 

(medgeneracijsko sožitje).  Na ta način bi pridobili čim večje število obiskovalcev lokalne skupnosti. 

 

K 6 točki) 

Do sklica seje je prispelo 11 vlog (tudi za več otrok) za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. Vloge s 

pripadajočo dokumentacijo in uradni zaznamki o vsaki vlogi posebej so priloga k originalu zapisnika. 

Skupaj je bilo razdeljenih sredstev v višini 938,59 €. 

 

K 7 točki) 

Predsednica je podala informacijo o zbiralni akciji odpadnega papirja. Prisotne je seznanila z dopisom, 

ki ga je posredovala direktorica Zdravstvenega doma.  

Glede na začetni slabši odziv na zbiralno akcijo, je predsednica v sodelovanju z mentoricama 

šolskega parlamenta, pripravila še letake, katere so učenci raznosili po domovih občanov in oglasnih 

deska večstanovanjskih zgradb, pripravila reklamno obvestilo za lokalno televizijo (kanal AXA) ter 

Papir servis prosila za podaljšanje zbiralne akcije za teden dni. Na prošnjo so se pozitivno odzvali.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.45. 

 

Zapisnikarica:                                                                        Predsednica UO: 

Olga Zemljak                       Mirjana Jelančič, prof.  

 

 



Overitelj zapisnika: 

Pavel Perc _______________________  

 

 

 

 

 

 


