
ZAPISNIK 

4. redne seje Šolskega sklada OŠ Lovrenc na Pohorju, 
ki je bila 29. septembra 2014 v prostorih OŠ Lovrenc na Pohorju 

 
Prisotni: Vesna Lamut, Sanja Miljuš Herman, Klavdija Podlesnik, Sara Kraner, Sonja 
Wolfgruber, Mojca Osovnikar, Nataša Novak Petelin 
 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje UO ŠS 
3. Potrditev zapisnika 2.  korespondenčne seje UO ŠS 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Finančno poročilo 
6. Plan dela za šolsko leto 2014/2015 
7. Pregled in obravnava vlog 
8.  Vprašanja, pobude, predlogi 
 

1. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje šolskega sklada z dne 2. 4. 2014 

Soglasno smo potrdili zapisnik seje s sklepom:  

V šolskem letu 2013/2014 se za učence 2. in 7. razreda za sofinanciranje šole v naravi 

nameni 270 € za drugošolce ter 460 € za sedmošolce. 

 

2. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje šolskega sklada z dne 3. 6. 2014 

Soglasno smo potrdili zapisnik seje s sklepom:  

V šolskem letu 2013/2014 se za otroka iz skupine Sončki za sofinanciranje vrtca v naravi 

nameni 80 €. Za dva učenca se za sofinanciranje tabora za nadarjene nameni 70 €. 

 

3. Potrditev dnevnega reda 

Potrdimo predlagani dnevni red. 

  

4. Pregled finančnega stanja šolskega sklada 

Stanje na računu šolskega sklada na dan 22. 9. 2014 znaša 2338,69 €, v socialnem 

skladu je 2199,27 €. 

Seznanimo se s prihodki in odhodki v okviru šolskega sklada. 

 

5. Obravnava Plana dela 2014/2015 

Gospa Vesna Lamut predstavi Plan dela. Po razpravi ga soglasno potrdimo. Dodamo 

tudi predstavo Sovice za vrtec, kjer bodo zbirali sredstva za novi vrtec. Ta sredstva se 

bodo v šolskem skladu vodila posebej in bodo namenjena potrebam in željam novega 

vrtca. 



Dolgoročni cilj sklada ostaja nakup interaktivnih tabel za šolo. 

 

6. Pregled in obravnava prejetih vlog  

Šolski sklad je prejel 5 vlog, in sicer: 

-     sofinanciranje športnega dne, ki bo 24. 12. 2014 

- nakup projektorja za novi vrtec 

- nakup mikrofonov 

- nakup šahovskih ur  

- sofinanciranje šole v naravi 

Sklep: 

Odobrili smo: 

- sofinanciranje športnega dne v višini 3,50 € na učenca 

- nakup projektorja za novi vrtec v višini 500 € 

- nakup enega mikrofona v višini 254,15 € 

- nakup dveh šahovskih ur v skupni vrednosti 128 € 

- sofinanciranje šole v naravi za 7. razred v višini do 400 EUR in za 2. razred do 200 € 

(odvisno od potreb). 

7. Razno 

Seznanili smo se, da vrtec ni porabil že odobrenih sredstev za nakup blaga za 

folklorne obleke v višini 500 € , ki so bila odobrena 12. 9. 2013. 

 

 

Zapisala: Nataša N. Petelin 

2. 10. 2014 

 

 


