
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 

Trg svobode 42 

8290 Sevnica 

 

ZAPISNIK 

9. seje Upravnega odbora Šolskega sklada, ki je potekala v četrtek, 26.11. 2009, s pričetkom ob 17.00 

v učilnici Mirjane Jelančič. 

Prisotni člani: 

Mirjana Jelančič, Erika Anzelc Intihar, Milena Mastnak, Mojca Krajnc Pinterič, Olga Zemljak in Jože 

Dernač. 

Odsotnost je opravičil Pavel Perc. 

Seje se je udeležila tudi ravnateljica Jelka Slukan. 

 

DNEVNI RED: 

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

2. Potrditev zapisnika 8. seje Upravnega odbora ter pregled realizacije sklepov  

3. Novoletna tržnica 

4. Zbiralna akcija odpadnega papirja 

5. Obravnava vlog in prošenj 

6. Pobude in predlogi 

 

 

K 1. točki) 

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

zapisnika 9. seje je bila določena Mojca Pinterič Krajnc. 

Predsednica je podala predlog dnevnega reda. 

SKLEP: 

Dnevni red 9. seje je potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov UO šolskega sklada. 

 

K 2. točki) 

Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 8. 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) 

Prodaja novoletnih izdelkov bo potekala 5.12.2009 na mestni tržnici in 10.12.2009, ob 16.uri v šolskih 

prostorih. 



Vsi prisotni so soglašali, da se prodaja izdelkov izvede v šolski jedilnici. Nastopali bodo Fantje izpod 

Lisce in člani skupine Last of the wild. V programu bo sodeloval tudi šolski pevski zbor pod vodstvom 

gospe Nataše Mlakar. 

 

Za odobritev dejavnosti je Mirjana Jelančič prosila župana občine dne 24.11.2009. Na vlogo smo 

dobili pozitiven odgovor dne  26.11.2009.  V nadaljevanju je podala program dela za izvedbo 

novoletne tržnice in sicer: 

 

Vodstvo šole: pripravi vabilo (letak) za starše, zaposlene, donatorje in podjetja v Sevnici, obvesti 

medije  (AXA), nerazrednike vključi na samo prireditev, Društvo Trg prosi za stojnice, poskrbi za 

pomoč pri pripravi prostora in ozvočenja za nastopajoče, prijavi pri KŠTM udeležbo na mestni tržnici, 

povabi mentorje in učence k prodaji na mestni tržnici.  

 

Upravni odbor: pomaga pri organizaciji in izvedbi novoletne tržnice: 

• Pripravi obvestilo za učence prodajalce. 

• Pripravi uvodne besede in  program na otvoritvi bazarja. 

• Načrt postavitve stojnic in organizacija z napisi razredov.  

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

zapisnik o zbranih sredstvih.  

• Oblikovanje cen izdelkov na podlagi razrednikovega predloga. 

• Stojnice opremimo z napisom.  

• Povabiti člane glasbenih skupin Fantje izpod Lisce in  »Last of the wild«. 

• Pomoč pri postavitvi stojnic (miz) in aranžiranje. 

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

• Poskrbeti za fotografiranje in članek v medijih. 

 

Zadolžitve posameznih članov so dogovorjene. 

 

SKLEP: Člani upravnega odbora zanesljivo poskrbijo za naštete dejavnosti. 

Manjkajoče člane, ki so zadolženi za  dejavnosti, predsednica seznani preko e-

maila na elektronske naslove. 

 

K 4. točki) 

Predsednica pove, da je bil čas zbiralne akcije podaljšan za teden dni. Zbranih je bilo  33.580 kg po 

0,0320 €, torej skupaj 1.074,46 €. 

 

Ravnateljica se je opravičila in zapustila sejo zaradi drugih obveznosti. 

 

 



 

K 5. točki) 

Do sklica seje sta prispeli 2  vlogi  za dodelitev sredstev iz šolskega sklada in nekaj prošenj  strani 

strokovnih delavcev.. 

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

zapisnika. 

Skupaj je bilo razdeljenih sredstev v višini 777,41 €. 

 

K 6 točki) 

Ga. Mirjana je posredovala informacijo o poteku akcije pridobivanja donatorjev in donatorskih 

sredstev. Prejeli smo že 12 pogodb o donatorstvu.  

Na sami seji je članica Upravnega odbora donirala sredstva gospe Milice Skornšek v višini 40,00 € . 

Ga. Olga Zemljak evidentira blagajniški prejemek.  

Ga. Erika Anzelc Intihar je podala krajše poročilo o druženju z učenci na Podružnici Studenec, 

predvsem v mesecu decembru organizirajo srečanja- ure pravljic ter praznični kino. 

 

V razpravi so člani Upravnega odbora zelo pozitivno ocenili prizadevanja zaposlenih na podružnici in 

izrazili željo po organizaciji druženj tudi na matični šoli. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.45. 

 

 

 

Zapisnikarica:                                                                          Predsednica UO: 

Olga Zemljak                              Mirjana Jelančič, prof.  

 

 

 

 

 

Overitelj zapisnika: 

Mojca Pinterič Krajnc  

 


