
 
   

 
ZAPISNIK 2. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, 13. 9. 2011, ob 19. 00 uri. 

 

Prisotni: Vesna Lamut, Nataša Novak Petelin, Beti Podlesnik, Mojca Osovnikar, Sanja 

Miljuš Herman, Sonja Wolfgruber.  

 

Ostali prisotni: Marija Osvald Novak – ravnateljica. 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 1.redne seje UO ŠS 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Finančno poročilo 

5. Plan dela za šolsko leto 2011/2012 

6. Pregled in obravnava vlog 

7. Vprašanja, pobude, predlogi 

 

Ad 1 

Predsednica UO ŠS, ga. Lamut, je otvorila sejo in ugotovila, da smo sklepčni. 

 

Ad 2 

Potrdili smo zapisnik 1.seje UO ŠS z dne 21.3.2011. 

 

Ad 3 

Soglasno smo potrdili predlagani dnevni red. 

 

Ad 4 

Ga. Lamut je predstavila finančno poročilo za ŠS na dan 12. 9. 2011. Pregledali smo 

prihodke, odhodke in stanje na računu ŠS, ki znaša 4.598,72 €.  

 

Ad 5 

Zastavili smo si naslednji plan dela: 

 

Koncert 7.10.2011 

Namenjen bo tudi zbiranju sredstev šolskega sklada. Predstavili bomo, kaj vse je bilo do sedaj 

kupljeno s strani šolskega sklada in to v slikah predstavili na koncertu. Klavdija Podlesnik bo 

predstavila delo šolskega sklada obiskovalcem koncerta. 

 

Novoletni bazar 5.12.2011 (Miklavžev koncert) 

Pripravili ga bomo v sodelovanju s turističnim društvom. 

 

Pust in Velikonočni sejem 

 

Dopuščamo možnost, da se tekom leta odločimo in zbiramo sredstva tudi preko položnic. 

 

Zastavimo si tudi dolgoročni cilj, nakup garderobnih omaric v šoli. 

 



Ad6 

Ga. Lamut nas seznani s prejetimi vlogami za financiranje iz šolskega sklada. 

 

SKLEP 1 

Upravni odbor ŠS  je sklenil, da bomo namenili sredstva iz ŠS po prispelih vlogah: 

- Nakup žog in didaktičnih igrač za jutranje in popoldansko varstvo otrok; vrednost 800 €. 

- Predstava društva za boljši svet v tednu otroka; vrednost 829 €. 

- Oprema za šolski radio in ozvočenje; vrednost 1.000 €. 

- Izvedba veleslalomske tekme; vrednost 300 €. 

Skupaj vrednost 2.929 €. 

 

Tekom leta se bo kot že do sedaj, financirala prehrana socialno šibkih ter šolski časopis Zvite 

novice. 

 

 

Ad7  

Ga. Lamut je podala pobudo, da se na spletni strani šole in vrtca delo šolskega sklada bolje 

predstavi. Ravnateljica se je strinjala. 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 20. 00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                             Predsednica upravnega odbora: 

 

Nataša N.Petelin                                                                Vesna Lamut, prof.  


