
ZAPISNIK  

2. seje UO ŠS Lovrenc na Pohorju, 

seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, dne 12. 9. 2013  

Prisotni: Vesna Lamut, Sanja Miljuš Herman, Sara Kraner, Sonja Wolfgruber. 

Ostali prisotni: ravnateljica Marija Osvald Novak  

Opravičeno odsotni: Klavdija Podlesnik, Mojca Osovnikar, Nataša Novak Petelin. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 

 

2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje UO ŠS. 

 

3. Potrditev dnevnega reda. 

 

4. Obravnava in potrditev dopolnjenega pravilnika ŠS. 

 

5. Finančno poročilo. 

 

6. Plan dela za šolsko leto 2013/2014. 

                                                                                    

7. Pregled in obravnava vlog. 

 

8.  Vprašanja, pobude, predlogi. 

 

 

AD 1 

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

AD 2 

Potrjen je bil zapisnik predhodne 1. konstitutivne seje UO ŠS. Sklepi so bili realizirani in 

soglasno potrjeni.   

AD 3 

Predlagani dnevni red je bil potrjen. 

AD 4 

Ga. Sanja Miljuš Herman je navzočim predstavila dopolnjena pravila ŠS OŠ Lovrenc na 

Pohorju. 

SKLEP 1 : Upravni odbor  je obravnaval in sprejel prenovljena  pravila ŠS OŠ Lovrenc  

na Pohorju, ki pričnejo veljati z 12. 9. 2013. 



AD 5 

Go. Vesna Lamut  navzoče seznani s stanjem na računu ŠS, ki je bilo dne, 9.9. 3013 

3.992, 47 €, na socialnem skladu pa 1.810,74 €. 

AD 6 

Ga. Vesna Lamut  predstavi predlog Plana dela za šolsko leto 2013/2014 (glej prilogo). 

Ravnateljica Marija Osvald Novak pove, da v mesecu oktobru (Teden otroka) ne bi zbirali 

prostovoljnih prispevkov, ampak bi zbiranje prostovoljnih prispevkov prestavili na mesec 

maj, ko bi organizirali športno prireditev ob druženju vseh generacij. 

Ostali predlagani predlogi zbiranja sredstev ostanejo. 

 

Ravnateljica Marija Osvald Novak predlaga dva  cilja: 

1. Multimedijski komplet za šolsko avlo  

2. Istovrstne interaktivne projekcijske table ter mobilno interaktivno projekcijsko tablo 
Dogovorile smo se, da istovrstne interaktivne projekcijske table ter mobilno interaktivno projekcijsko 

tablo uvrstimo v dolgoročni plan, prvi cilj pa v kratkoročni plan. 
 

SKLEP 2: Upravni odbor je soglasno sprejel Plan dela za šolsko leto 2013/2014. 

AD 7 

Obravnavane so bile tri vloge: 

1. Vloga: Nakup blaga za vrtčevske folklorne kostume. 

2. Vloga: Šolski časopis Zvite novice. 

3. Vloga: Ozvočenje  - 2 miški in prenosni mikrofon. 

SKLEP 3: Upravni odbor je soglasno odobril finančna sredstva za nakup blaga za 

vrtčevske folklorne obleke v višini do 500 €, ter šolskega časopisa Zvite novice v višini do 

365 €. 

Odločanje o odobritvi finančnih sredstev 3. vloge (ozvočenje) je bilo odloženo do ene izmed 

naslednjih sej. 

AD 8 

 Pobud, vprašanj in predlogov ni bilo. 

Sestanek je bil zaključen ob 20. uri. 

Zapisala:         Predsednica UO ŠS: 

 Sara Kraner        Vesna Lamut, prof. 

    


