
ZAPISNIK 5. SEJE UO ŠS OŠ LOVRENC NA POHORJU 

 

Seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, in sicer 10. 9. 2012 ob 19.00. 

Prisotni: Vesna Lamut, Nataša Novak Petelin, Beti Podlesnik, Sanja Miljuš Herman, Sonja 

Wolfgruber 

Ostali prisotni: Marija Osvald Novak – ravnateljica. 

Dnevni red:  

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje UO ŠS 

 

3. Potrditev dnevnega reda 

 

4. Finančno poročilo 

 

5. Plan dela za šolsko leto 2012/2013 

                                                                                   

6. Vprašanja, pobude, predlogi 

                                                                                     

K točki 1 

Predsednica UO ŠS, ga. Lamut, je otvorila sejo, pozdravila vse prisotne in ugotovila, da smo 

sklepčni. 

K točki 2 

Potrdili smo zapisnik 4. redne seje UO ŠS z dne 24. 5. 2012. 

Ugotovili smo, da je  

Sklep št. 1  

Upravni odbor ŠS je sklenil, da bomo vlogam namenili toliko sredstev iz ŠS, kolikor smo jih 

odobrili, zato naj vlagatelji prošenj upoštevajo zneske, ki jih odobri UO ŠS. Glede na to, da se 

je sedaj prvič prekoračil odobren znesek, še odobrimo dodatnih 49,44 € za nakup knjig v 

vrtcu, ki so jih že nabavili, ter 33,96 € za Zvite novice.  

realiziran. 

Sklep št. 2 je spremenjen na podlagi pobude, posredovane na konferenci, tako da se po 

novem glasi: 

Upravni odbor je sklenil, da se vsako šolsko leto nameni 150 € za generacijsko knjjigo 9. 

razreda. 



Vsi prisotni se strinjajo s predlagano spremembo sklepa. 

K točki 3 

Soglasno smo potrdili predlagani dnevni red. 

K točki 4 

Predsednica UO ŠS je podala finančno poročilo. Povedala je, da stanje sredstev, ki se najahajo 

na računu šolskega sklada, na dan 10. 9. 2012 znaša skupaj 3.010,60 €. 

V obdobju od januarja do avgusta je bilo pridobljenih sredstev iz naslova prodaje odpadnega 

papirja v višini 762,00 €. 

Odhodki za šolo v naravi, potrjeni na UO, so znašali skupaj 613,48 €. 

K točki 5 

Predsednica UO je predlagala naslednji program dela za šolsko leto 2012/2013. 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV: 

  Izvedba štirih prireditev za širšo javnost, ki jih pripravljajo učenci in delavci šole (prva v 

oktobru, druga v decembru, tretja v marcu, četrta v aprilu). 

  Prodaja novoletnih voščilnic, ki jih bodo izdelali učenci naše šole. 

  Zbiranje odpadnega papirja in kartuš v okviru EKO šole. 

  Zbrana sredstva − Drobtinice. 

 

 

PRIREDITEV 

 

 

KDAJ 

 

KAJ 

 

NOSILEC 

 

Opombe 

 

Teden otroka 

 

 

 

OKTOBER 

 

Zaključna prireditev 

 ob tednu otroka 

 

Učenci in  

delavci šole 

 

- prostovoljni  

      prispevki 

 

Novoletna 

prireditev 

 

Izdelava voščilnic 

 

 

 

 

DECEMBER 

 

Koncert pevskih 

zborov, bazar 

 

Novoletne voščilnice 

 

Učenci in  

delavci šole, 

vzgojiteljice in 

otroci vrtca 

 

- prostovoljni 

prispevki za 

izdelek 

 

 

 

Gledališka 

predstava 

 

 

 

 

  FEBRUAR 

 

 

Ljubezenska  

literarna dediščina 

 

 

Učiteljica 

Mateja Žerjav  

 

- prostovoljni 

prispevki  

 

Velikonočni  

sejem 

 

 

  APRIL 

 

 

Izdelki učencev 

 

Učenci in  

učitelji OPB-ja 

 

- prostovoljni 

prispevki za 



 in vrtca izdelek 

 

 

2. Cilji in naloge: 

                                               

 finančna pomoč socialno šibkim učencem, šole v naravi, prehrana,    

 

 program nadarjenih učencev; na primer prevoz na tekmovanje, ekskurzijo, delavnice …,                                                                                               

 

 izvajanje projektov , ki so v LDN šole, 

 

 nabava oblačil za šolski mladinski pevski zbor,                                               

 

 sofinanciranje opreme za navijaško skupino,                                                                                                                                                

 

 sofinanciranje generacijske knjige za deveti razred,                                                             

 

 sofinanciranje šolskega časopisa Zvite novice.                                                                              

 

Vsi prisotni so predlagani plan dela za šolsko leto 2012/2013 soglasno potrdili. 

K točki  6 

UO je ugotovil, da do datuma seje ni bilo posredovane nobene prošnje za financiranje. 

Skladno s sprejetim dolgoročnim planom se nameni 400,00 € za eno izdajo Zvitih novic. 

Prisotni člani sprejmejo naslednji sklep: 

Sklep št. 1 

Odobrijo se sredstva za Zvite novice v višini 400,00 €. 

 

Sestanek smo zaključili ob 20.00 uri. 

Zapisala:                                                                            Predsednica upravnega odbora: 

Sanja Miljuš Herman                           Vesna Lamut 

 

 


