
 
   

 
ZAPISNIK 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, 30. 1. 2012, ob 18. 00 uri. 

 

Prisotni: Vesna Lamut, Nataša Novak Petelin, Mojca Osovnikar, Klavdija Podlesnik, Sonja 

Wolfgruber.  

 

Ostali prisotni: Marija Osvald Novak – ravnateljica. 

 

Opravičeno odsotni: Beti Podlesnik, Sanja Miljuš Herman. 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnost. 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje UO ŠS. 

3. Potrditev dnevnega reda. 

4. Finančno poročilo. 

5. Pregled in obravnava vlog. 

6. Vprašanja, pobude, predlogi. 

 

Ad 1 

Predsednica UO ŠS, ga. Lamut, je otvorila sejo in ugotovila, da smo sklepčni. 

 

Ad 2 

Pregledali smo zapisnik 2. seje UO ŠS z dne 13. 9. 2011. Ugotovili smo, da so bila sredstva, 

ki smo jih planirali v 1. sklepu porabljena. Neporabljena so še sredstva za veleslalomsko 

tekmo, ki bo predvidoma 14. 2. 2012 in ostala so še sredstva za nakup igrač, kjer je bilo 

planirano 800 €, porabljenih pa je bilo 237,35 €. S temi sredstvi bomo spomladi nakupili še 

žoge za posamezne razrede. 

Ga. Lamut je pohvalila, da je bila obnovljena internetna stran namenjena šolskemu skladu. Za 

to se je zahvalila go. ravnateljici in go. Čoklu. 

Zapisnik smo s temi dopolnitvami soglasno potrdili. 

 

Ad 3 

Soglasno smo potrdili predlagani dnevni red. 

 

Ad 4 

Ga. Lamut je predstavila finančno poročilo za ŠS na dan 31. 12. 2011. Pregledali smo 

prihodke, odhodke in stanje na računu ŠS, ki znaša 5.592 ,30 €.  

 

Ad 5 

Pregledali in obravnavali smo prispele vloge. 

 

SKLEP : 
1. Odobrili smo sredstva v višini 500 € za nakup knjig v vrtcu. 

2. Odobrili smo sredstva za šole v naravi, za učence iz socialno šibkih družin: 800 €. 

3. Odobrili smo sredstva za izid šolskega časopisa Zvite novice: 350  €. 

4. Odobrili smo sredstva v višini 2000 €, v primeru, da se bodo nabavile garderobe  za 2. in 3. 

triado. 



Obravnavali smo tudi vlogo za nakup oblek za šolsko navijaško skupino Zvitorepke. Odločili 

smo, da se bomo še posvetovali in pridobili več informacij. Tako bomo vlogo obravnavali še 

na naslednji seji UO ŠS.  

 

Ad6 

Ga. Lamut se je zahvalila vsem za sodelovanje. Povedala je še, da je bilo delo šolskega sklada 

predstavljeno kolektivu na pedagoški konferenci in staršem na roditeljskih sestankih ter na 

Svetu staršev. 

 

Sestanek smo zaključili ob 19. 00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                             Predsednica upravnega odbora: 

 

Sonja Wolfgruber                                                                Vesna Lamut, prof.  


