
 
   

 
ZAPISNIK 1. USTANOVITVENE SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA 

SKLADA 
 

Seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, 21. 3. 2011, ob 19. 00 uri. 

 

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

Miljuš Herman, Klavdija Podlesnik, Sonja Wolfgruber.  

 

Ostali prisotni: Marija Osvald Novak – ravnateljica. 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav in napoved dnevnega reda. 

2. Poročilo o delu ŠS v preteklem dvoletnem mandatu. 

3. Izvolitev predsednika, podpredsednika in zapisnikarja UO ŠS. 

4. Seznanitev s pravili za delovanje ŠS. 

5. Finančno poročilo. 

6. Pregled in obravnava prošenj za dodelitev sredstev iz ŠS. 

7. Vprašanja, pobude, predlogi. 

 

Ad 1 

Predsednica UO ŠS, ga. Lamut, je otvorila sejo in ugotovila, da smo prisotni vsi člani UO ŠS. 

Pozdravila je vse člane UO ŠS, ki smo bili po štirih letih ponovno predlagani in potrjeni s 

strani staršev in kolektiva in go. Beti Podlesnik, ki je bila izvoljena na novo v UO.  

Soglasno smo potrdili predlagan dnevni red. 

 

Ad 2 

Ga. Lamut je na kratko predstavila poročilo o delu ŠS za preteklo dvoletno obdobje. Povedala 

je, kaj smo v tem obdobju nabavili na šoli in katere programe smo financirali z denarjem iz 

ŠS. Vsi prisotni smo se strinjali, da je ŠS velika pridobitev za šolo in da ta sklad na šoli deluje 

zelo uspešno. 

 

Ad 3 

Za predsednico ŠS smo ponovno predlagali go. Vesno Lamut, ki že vseskozi zelo vestno vodi 

šolski sklad. Prav tako smo predlagali dosedanjo podpredsednico go. Klavdijo Podlesnik. Za 

zapisovanje zapisnikov pa smo se odločili, da bo vsakokrat zapisnik pisal eden izmed članov 

UO ŠS. 

 

SKLEP 1 

Člani UO ŠS smo soglasno ponovno izvolili za predsednico UO ŠS go. Vesno Lamut in  za 

podpredsednico go. Klavdijo Podlesnik. Zapisnike o sejah bomo zapisovali vsi člani UO ŠS 

po abecednem redu. Zapisnike o prispelem denarju v šolski sklad, preko različnih aktivnosti, 

bo zapisovala ga. Beti Podlesnik. 

 

Ad 4  

Ga. Lamut nas je ponovno podrobneje seznanila s pravili za delovanje šolskega sklada, ki so 

bila sprejeta 18. 12. 2006. Pogovarjali smo se o članstvu v UO, o pristojnostih in nalogah 

članov UO ŠS. 

 



 

 

Ad 5 

Ga. Lamut je predstavila finančno poročilo za ŠS na dan 31. 12. 2010 in zadnje poročilo z dne 

14. 3. 2011, ki ga redno pripravlja naša računovodkinja ga. Eva Pušnik. Pregledali smo 

prihodke, odhodke in stanje na računu ŠS, ki na dan 14. 3. 2011 znaša 5.766,40 €. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 1 

Na 4. seji UO ŠS smo odobrili 5.000 € za nakup igral v vrtcu, ugotavljamo pa, da smo 

porabili 2.265,46 €. Zato znaša na dan 14. 3. 2011 stanje 5.766,40 €. 

 

Ad 6 

Ga. Vesna nas je seznanila z vlogami, ki so prispele za dodelitev sredstev iz ŠS. Prispele so 

štiri prošnje in sicer: 

- za financiranje nakupa otroškega vozička za vrtec,  

- za nakup šahovskih ur za šahovski krožek,  

- za nakup knjig za šolsko knjižnico, 

- za učence iz socialno šibkih družin, za sofinanciranje šole v naravi. 

 

SKLEP 2 

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

- 1047 € za financiranje nakupa otroškega vozička za vrtec,  

- 350 € za nakup šahovskih ur za šahovski krožek,  

- 1000 € za nakup knjig za šolsko knjižnico, 

- 350 € za učence iz socialno šibkih družin, za sofinanciranje šole v naravi. 

 

Ad 7 

Ga. Vesna je predlagala, da bi šolsko spletno stran dopolnili s fotografijami, kaj vse smo 

nakupili z denarjem iz ŠS v zadnjem mandatnem obdobju in s tem izboljšali kvaliteto dela na 

naši šoli. Strinjali smo se s predlogom. 

Ga. Beti bo poslikala nakupljene stvari in slike bomo dodali na spletno stran naše šole. 

 

Sestanek smo zaključili ob 20. 00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                             Predsednica upravnega odbora: 

 

Sonja Wolfgruber                                                                Vesna Lamut, prof.  


