
 

 

ZAPISNIK  

3. seje UO ŠS Lovrenc na Pohorju, 

seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, dne 19. 12. 2013, ob 18. 30.  

Prisotni: Vesna Lamut, Mojca Osovnikar, Nataša Novak Petelin, Sonja Wolfgruber 

Ostali prisotni: ravnateljica Marija Osvald Novak  

Opravičeno odsotni: Klavdija Podlesnik, Sara Kraner, Sanja Miljuš Herman 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

 

2. Potrditev zapisnika 2. seje UO ŠS 

 

3. Potrditev dnevnega reda 

 

4. Socialni sklad - poročilo 

 

5. Finančno poročilo 

 

6. Pregled ponudbe za nabavo multimedijske naprave za šolsko avlo 

                                                                                    

7. Pregled in obravnava vlog: 

    - športni dan v mesecu decembru 

    - kulturni dan - filmska vzgoja 

 

8.  Vprašanja, pobude, predlogi 

 

 

AD 1 

Sejo je vodila predsednica ŠS, ga. Vesna Lamut. Glede na prisotnost članov UO ŠS smo 

ugotovili, da smo sklepčni. 

AD 2 

Potrjen je bil zapisnik predhodne 2. seje UO ŠS. Sklepi so bili realizirani in soglasno potrjeni. 

Le sklep 3 še ni bil realiziran, zato denar v ta namen še ni bil porabljen. 

AD 3 

Predlagani dnevni red je bil potrjen. Iz dnevnega reda smo umaknili le točko 4, ker predhodno 

ni bilo sestanka socialnega sklada. 

 



AD 5 

Ga. Vesna Lamut  je navzoče seznanila, da je na datum 18. 12. 2013 na računu ŠS 6.842, 28 

€. V letošnjem letu smo denar pridobili od bazarja in odpadnega papirja. Ga. ravnateljica je 

pohvalila, da smo zelo uspešni pri zbiranju papirja, prav tako smo veliko zbrali od prodaje na 

bazarju. Finančno poročilo bo priloženo. 

AD 6 

Ga. Vesna Lamut  je navzoče seznanila s ponudbami za nabavo multimedijske nabave za 

šolsko avlo. Vse ponudbe bodo priložene zapisniku. 

SKLEP 1 : Upravni odbor  ŠS je soglasno podprl nabavo multimedijske naprave 

»Meduim« v višini 2.820, 64 €.  

AD 7 

Ga. Vesna Lamut  je prebrala vlogo za sofinanciranje športnega dne. 

SKLEP 2: Upravni odbor ŠS je potrdil sofinanciranje športnega dne, 24. 12. 2014, v 

višini 2 € na učenca.  

Ga. Vesna Lamut  je prebrala tudi vlogo za sofinanciranje kulturnega dne v mesecu januarju. 

SKLEP 3: Upravni odbor ŠS je potrdil sofinanciranje kulturnega dne, v mesecu 

januarju, v višini 3 € na učenca.  

AD 8 

Pregledali smo še eno prispelo vlogo za nabavo tekaške opreme za naše učence, za Zdrav 

življenjski slog.  

SKLEP 4: Upravni odbor ŠS je soglasno odobril nakup tekaške opreme, v višini 792 €, 

pri DEN d.o.o.  

Sestanek je bil zaključen ob 19. 15. 

 

Zapisala:         Predsednica UO ŠS: 

Sonja Wolfgruber        Vesna Lamut, prof. 

    


