
ZAPISNIK 4. SEJE UO ŠS OŠ LOVRENC NA POHORJU 
 

Seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, in sicer 24. 5. 2012 ob 19.00. 

 

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

Miljuš Herman, Sonja Wolfgruber, Klavdija Podlesnik. 

 

Ostali prisotni: Marija Osvald Novak – ravnateljica. 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje UO ŠS. 

3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje, ki je potekala15. 2. 2012. 

4. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje, ki je potekala 26. 3. 2012. 

3. Potrditev dnevnega reda. 

4. Evalvacija aktivnosti načrtovanega programa ŠS. 

7. Vprašanja, pobude, predlogi. 

 

Ad 1 

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

 

Ad 2 

Potrdili smo zapisnik 3. redne seje UO ŠS z dne 30. 1. 2012. 

 

Ad 3 

Potrdili smo zapisnik 1. korespondenčne seje z  dne 15. 2. 2012. Vsi prisotni soglasno 

potrjujejo sklepe, ki so bili predlagani preko elektronske pošte (čarovniška predstava v 

vrednosti 250 €). 

 

Ad 4 

Potrdili smo zapisnik 2. korespondenčne seje z dne 26. 3. 2012. Vsi prisotni soglasno 

potrjujejo sklepe, ki so bili predlagani preko elektronske pošte (prometni dan v vrednosti 444 

€ in športni dan, ki je potekal 17. 4. 2012, v vrednosti 4 € na učenca). 

 

Ad 5 

Soglasno smo potrdili predlagani dnevni red. 

 

Ad 6 

Gospa Vesna Lamut se zahvaljuje vsem članom za pripravo in izvedbo vseh aktivnosti, ki so 

bile izpeljane v šolskem letu 2011/2012. Predstavila je aktivnosti, ki so bile izvedene: 

- opravljene redne in korespondenčne seje; 

- vse načrtovane dejavnosti; 

- uspešen koncert Reneja Črešnarja; 

- zelo uspešna in odmevna novoletna prireditev; 

- izdelovanje voščilnic; 

- velikonočni sejem; 

- urejena spletna stran. 

S šolskega sklada se je financiralo: žoge in didaktične igre za popoldansko varstvo, dejavnosti 

ob tednu otroka, knjige za vrtec, Zvite novice, čarovniška predstava za pusta, prometni dan, 

športni dan v Rušah, sofinancirala se je šola v naravi. Veleslalomska tekma ni bila izvedena. 



Sredstva, namenjena za garderobne omarice (2000 €), se trenutno ne bodo uporabila, bodo pa 

na razpolago takrat, ko bo potekala obnova le-teh. 

 

Stanje na računu ŠS dne 23. 5. 2012 je  3.248,16 €. 

 

Na 3. redni seji je ŠS odobril nakup knjig za vrtec v vrednosti 500 €. Znesek nakupa je bil 

549,44 €, zato moramo odobriti dodatnih 49,44 € za nakup knjig. 

Prav tako moramo odobriti sredstva za Zvite novice, ki so bile odobrene v vrednosti 350 €, 

končni račun pa je znašal 383,96; za Zvite novice moramo torej odobriti še 33,96 €.  

 

SKLEP 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. 

 

Ad7 

Ga. Lamut nas seznani s prejeto vlogo za financiranje iz šolskega sklada. 

Razredničarka 9. razreda, ga. Monika Novak, prosi za kritje stroškov valete v vrednosti  

300 €. 

 

SKLEP 2 

Upravni odbor ŠS  je sklenil, da bomo prejeti vlogi namenili sredstva iz ŠS, in sicer bomo 

sofinancirali valeto v vrednosti 150 €. 

Upravni odbor je sklenil, da se vsako šolsko leto sofinancira valeta 9. razreda v 

vrednosti 150 €. Vsota se lahko spremeni glede na razpoložljiva sredstva v šolskem 

skladu. 

 

Šolski sklad deluje že šesto šolsko leto. Vsi člani UO naj do naslednje seje razmislijo o 

načinih pridobivanja sredstev v bodoče. Rene Črešnar ima željo, da bi še izpeljal kakšen 

koncert, zato bomo pri načrtovanju to tudi upoštevali. Prav tako pa bo v naslednjem šolskem 

letu tudi prireditev ob 70-letnici vrtca. V naslednjem šolskem letu bo izpeljana tema Lovrenc -  

naš domači kraj, prav tako bo izvedena gledališka predstava. Zato je potrebno razmisliti, kako 

se bo šolski sklad vključil pri vseh naštetih dejavnostih. 

 

Na spletni strani OŠ Lovrenc na Pohorju so informacije o ŠS, ki pa jih bomo dopolnili. 

 

Dejavnosti ŠS se predstavijo staršem na roditeljskih sestankih, na svetu staršev, poročilo ŠS 

pa na svetu zavoda. Ga. Vesna Lamut se zahvali gospe Klavdiji Podlesnik za predstavitev 

dela ŠS, ki jo je podala vsem prisotnim na koncertu Reneja Črešnarja. 

 

Ga. Lamut se zahvali vsem prisotnim. Še posebej se zahvali gospe ravnateljici Mariji Osvald 

Novak, ki je bila prisotna na vseh sestankih UO ŠS OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 20.00 uri. 

 

Zapisala:                                                                             Predsednica upravnega odbora: 

 

Klavdija Podlesnik, prof.                                                      Vesna Lamut, prof.  


