
ZAPISNIK 1. konstitutivne seje UO ŠS Lovrenc na Pohorju 

Seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, dne 25.3.2013  

Prisotni: Vesna Lamut, Sanja Miljuš Herman, Mojca Osovnikar, Sara Kraner, Nataša N.Petelin 

Ostali prisotni: Marija Osvald Novak - ravnateljica 

Opravičeno odsotna: Klavdija Podlesnik, Sonja Wolfgruber 

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne, 4. 12. 2013 

3. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje z dne, 19. 12. 2012 

4. Predlog in potrditev dnevnega reda konstitutivne seje 

5.  Poročilo o delu ŠS v preteklem dvoletnem mandatu  

6. Izvolitev predsednika, podpredsednika in zapisnikarja UO ŠS  

7. Finančno poročilo 

8. Vprašanja, pobude, predlogi. 

 

K točki 1 

Po uvodnem pozdravu na konstitutivni seji šolskega sklada je bila ugotovljena sklepčnost. 

K točki 2, 3 

Potrditev zapisnika predhodne 6. redne seje šolskega sklada in zapisnika 3. korespondenčne 

seje.  Soglasno smo potrdili sklepe. 

K točki 4 

Potrditev dnevnega reda z dodano eno točko dnevnega reda Pregled in obravnava vloge. 

K točki 5 

Poročilo o delu Šolskega sklada v preteklem dvoletnem mandatu. 
Predsednica, gospa Vesna Lamut je podala natančno poročilo o delu ŠS v preteklih dveh 
letih, ki je priloga zapisnika. Poročilo bo predstavljeno svetu staršev in kolektivu učiteljev. 

 



K točki 6 

Izvolitev predsednika, podpredsednika in zapisnikarja ŠS. 

SKLEP 1 
Člani UO ŠS smo soglasno ponovno izvolili za predsednico UO ŠS go. Vesno Lamut in za 
podpredsednico go. Sanjo Miljuš Herman. Zapisnike o sejah bomo zapisovali vsi člani UO 
ŠS po določenem redu. 

K točki 7 

Finančno poročilo 
Seznanimo se s stanjem  na dan 31.12.2012: 
Socialni sklad (znotraj Šolskega sklada): 1.287,37 EUR 
Do dne 25.3.2013 so bile na socialni sklad naslovljene 3 prošnje, ki se obravnavajo. 
Šolski sklad: 4.071,92 EUR oz. na dan 25.3.2013 je stanje 3.740,74. 

K točki 8 

Obravnava vloge za Šolski sklad 
Obravnavali smo vlogo za sofinanciranje šole v naravi za 7. razred za 14 učencev v skupni 
višini 660 EUR. Vloge so bile pregledane po kriteriju socialnega stanja vlagateljev in so 
ustrezne, zato soglasno potrdimo vlogo za financiranje. 

SKLEP 2 

Upravni odbor je soglasno odobril finančna sredstva za sofinanciranje šole v naravi za 
7. razred v višini 660 €. 

K točki 9 
Šolski sklad je prejel zahvalo za financiranje navijaških pripomočkov, ki so jih bili v skupini 
»Zvitorepke« zelo vesele. 

Ugotovili smo, da so zapisniki o zbranem denarju po prireditvah primerni, saj navajamo 
točne zneske, ki so bili prejeti. Ni potrebno dodatno navajanje provizije, ki se odšteje za 
polog sredstev, saj je to splošna praksa in jasno so opredeljene višine provizij za pologe. 

Odločili smo se, da preučimo in ustrezno dopolnimo pravilnik Šolskega sklada, saj z njim 
nismo zadovoljni v segmentu kdo je organ, ki potrjuje upravni odbor Šolskega sklada. 
Dogovorili smo se, da se na naslednji seji posvetujemo in sprejmemo morebitne 
dopolnitve pravilnika. 

Sestanek smo zaključile 0b 19.uri. 

Zapisala:                                                                                                            Predsednica UO ŠS: 

Nataša Novak Petelin                                                                                    Vesna Lamut, prof. 



                                                                                            

 


