
ZAPISNIK 6. SEJE UO ŠS OŠ LOVRENC NA POHORJU 

Seja je potekala v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju, in sicer 4. 12. 2012 ob 19.00. 

Prisotni: Vesna Lamut, Verica Španbauer, Sanja Miljuš Herman, Sonja Wolfgruber, Mojca 

Osovnikar,  Nataša Novak Petelin. 

Ostali prisotni: Marija Osvald Novak – ravnateljica. 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti    

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje UO ŠS  

3. Potrditev dnevnega reda  

4. Potrditev zamenjave članice UO ŠS 

5. Socialni sklad 

6. Finančno poročilo                                                                                

7. Pregled in obravnava vlog 

8.  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 

Potrditev zapisnika predhodne 5. redne seje šolskega sklada 

Soglasno smo potrdili sklep za odobritev sredstev za Zvite novice. 

K točki 3 

Potrditev dnevnega reda in obravnava točk 

K točki 4 

Zamenjava članice upravnega odbora šolskega sklada 

Predstavnico vrtca, gospo Beti Podlesnik, bo zaradi daljše odsotnosti zamenjala nova 

predstavnica vrtca, gospa Verica Španbauer, ki so jo na pedagoški konferenci vrtca, ki je bila 

19. 11. 2012, predlagali delavci vrtca. 



K točki 5 

Obravnava predloga za socialni sklad znotraj šolskega sklada 

Na pobudo ravnateljice smo obravnavali predlog, da se znotraj obstoječega šolskega sklada 

oblikuje poseben t. i. socialni sklad. Predlog je nastal zaradi izkazanega interesa morebitnih 

donatorjev že v preteklosti in v želji po večji transparentnosti znotraj šolskega sklada. Glede 

na navedeno je oblikovanje t. i. socialnega sklada smiselna rešitev. 

 

Na podlagi razprave med članicami odbora smo sprejeli naslednje zaključke. 

 

1. Ustanovitev komisije socialnega sklada z namenom opredelitve kriterijev za dodeljevanje 

sredstev iz socialnega sklada. Izvoljena je bila naslednja sestava komisije socialnega sklada: 

Nataša Strmšnik (svetovalna delavka v šoli), Sanja Miljuš Herman, Vera Španbauer in Vesna 

Lamut. 

2. Oblikovan bo predlog vsebine za vlogo za dodelitev sredstev iz socialnega sklada. 

3. V Pravilnik šolskega sklada bomo vpisali kriterije za dodelitev sredstev in opredelili, katera 

sredstva iz letnega načrta šolskega sklada bomo namenili socialnemu skladu. Članice se 

strinjamo, da so sredstva, zbrana na prireditvi Drobtinice, namenjena socialnemu skladu. 

 

Komisija bo pripravila osnutek kriterijev za dodelitev sredstev in osnutek vsebine vloge do 

21. 12. 2012 ter ju posredovala vsem članom odbora šolskega sklada, da ju preučimo in 

uskladimo. Komisija bo razmislila o predlogu, da poleg socialnih kriterijev za dodelitev 

sredstev upoštevajo še kakšen dodaten kriterij. Prav tako bo komisija upoštevala možnost, 

da se donirana sredstva, ki bodo prejeta v socialni sklad, lahko donirajo točno izbranemu 

otroku, npr. za plačilo prehrane. 

 

K sodelovanju bo vključena širša javnost preko roditeljskih sestankov v januarju in preko 

šolske spletne strani, kjer bomo pozvali k mnenju. 

K točki 6 

Pregled finančnega stanja šolskega sklada 

Stanje na računu na dan 4. 12. 2012 znaša 3.728,96 EUR.  

 

Odbor predlaga ravnateljici, da na NKBM, kjer imamo odprt račun šolskega sklada, naslovijo 

prošnjo za nezaračunavanje provizije ob pologih iz razloga neprofitnega poslovanja. 

 

K točki 7 

Obravnava prejetih vlog  

Šolski sklad je prejel 5 vlog, in sicer: 



-   vrtec v naravi za skupino Sončki (financiranje za 6 otrok iz socialno šibkega okolja v skupni 

vrednosti 200 EUR); 

- nakup pomponov za navijaško skupino (17 kosov v skupni vrednosti 446 EUR); 

- nakup majic za otroški pevski zbor in tunik za mladinski pevski zbor (skupna vrednost 

457,65 EUR); 

- sofinanciranje športnega dne s plesno vsebino, ki bo 21. 12. 2012 – 2 EUR na učenca (v 

skupni vrednosti 474 EUR (237 učencev)); 

- nakup dodatnih 8 šahovskih ur (v skupni vrednosti 512 EUR oz. 64 EUR/uro). 

SKLEP 1: 

Upravni odbor je soglasno odobril finančna sredstva za prve štiri vloge. Peta vloga (nakup 

šahovskih ur) bo dana v naš dolgoročni plan. 

 

K točki 8 

Vprašanja, pobude in predlogi 

 

Odbor šolskega sklada je imenoval komisijo za prispevke, zbrane na novoletnem bazarju, ki 

bo 7. 12. 2012. Komisijo sestavljajo: Sonja Wolfgruber, Verica Španbauer in Nataša Novak 

Petelin. 

 

SKLEP 2: 

Upravni odbor šolskega sklada pooblašča ravnateljico Marijo Osvald Novak, da v imenu in 

za račun šolskega sklada, podpisuje račune za nakup opreme v skladu s sprejetimi sklepi 

upravnega odbora in v ta namen razpolaga s sredstvi šolskega sklada. Pooblastilo velja do 

preklica. 

 

Sestanek smo zaključili ob 20.15. 

      Zapisala:                                                                                     Predsednica upravnega odbora: 

Nataša Novak Petelin                                                        Vesna Lamut, prof. 

 

 

 


