
ZAPISNIK 

 
2. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v sredo, 3. 7. 2013, 

ob 18. 00 uri na matični šoli v učilnici št. 1.  

 

Prisotni člani: 

- predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ga. Lučana Petrovčič, 

- ga. Marija Vergolini, ga. Petra Tavčar, ga. Erika Ferfolja Vidič, g. Marko 

Štefančič,  ga. Katja Lužnik Štanta, ga. Tanja Laharnar. 

 

 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

2. Delo Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

3. Namenska raba sredstev, vodenih na računu šolskega sklada 

4. Zgibanka za starše za šolsko leto 2013/14 

5. Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2013/14 

 

 

K točki 1   

 

Prisotni člani podajo predloge manjših sprememb k zapisniku 1. redne seje Upravnega odbora 

Šolskega sklada Osnovne šole Miren. Predloge sprememb zapisnikarica dosledno upošteva ter 

popravi sporno vsebino. Z novo nastalo vsebino se strinjajo vsi prisotni člani, s čimer se 

zapisnik uradno potrdi.  

   

 

K točki 2  

 

Predsednica sklada, ga. Lučana Petrovčič, poda informacije o vsebini dela članov odbora 

Šolskega sklada Osnovne šole Miren. Natančno predstavi namen in dejavnost sklada ter 

organizacijo in njegovo delovanje.  

 

 

K točki 3    

 

Na podlagi pridobljenih želja in potreb posameznih enot zavoda so člani prejšnjega upravnega 

odbora sklada sestavili seznam potreb in jih predvideli za nabavo v letnem planu sklada za 

šolsko leto 2012/13. Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ga. Lučana 

Petrovčič, natančno predstavi zbrane ponudbe, pridobljene na podlagi poslanih povpraševanj s 

strani gospoda Boruta Vodopivca, pomočnika ravnateljice. 

 

Prisotni člani odbora pregledamo ponudbe ter pri tem pretehtamo pozitivne in negativne plati 

posamezne ponudbe ter artiklov. Na podlagi večinskega mnenja se odločimo za najustreznejši 

izdelek. Pri tem soglasno potrdimo naslednje sklepe: 

 

 



Sklep 1:  

Nabavi se peč za žganje keramike za vse enote zavoda OŠ Miren. Člani potrdimo, da se 

račun za peč plača iz denarnih sredstev, prejetih za matično šolo Miren. Takoj, ko bo 

mogoče, ga. Majda Obreza od ostalih enot, glede na število učencev na šoli oz. otrok v 

vrtcu na posamezni enoti, ponovno prerazporedi denar na enoto Miren. 

 

Sklep 2: 

Nabavi se voziček za šest otrok (Bye bye) za enoto vrtca v Mirnu. 

 

Sklep 3: 

Nabavi se sistem za domači kino Onkyo HT – S3505, črn, za Podružnično šolo 

Kostanjevica. 

 

Sklep 4: 

Nabavi se fotoaparat NICON COOLPIX S 9400, kartico in torbico za Osnovno šolo 

Miren. 

 

Sklep 5: 

Nabavi se fotoaparat NICON COOLPIX S 9400, kartico in torbico za vrtec v 

Kostanjevici. 

 

Sklep 6: 

Nabavi se dva skiroja (MW 145 MM) za vrtec Opatje Selo. 

 

Sklep 7: 

Nabavi se tiskalnik BROTHER DCP7055 za vrtec Bilje. 

 

Sklep 8: 

Nabavi se NOTESNIK, rabljen 15.4  (TOSHIBA TECRA A10) za Podružnično šolo 

Kostanjevica.    
 

Sklep 9: 

Nabavi se NOTESNIK, rabljen 15.4  (TOSHIBA TECRA A10) za vrtec Miren.    
 

K točki 4 

 

Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren se dogovorimo, da 

bodo predstavnice zavoda Osnovne šole Miren do konca avgusta 2013 skupaj oblikovale 

zgibanko Šolskega sklada Osnovne šole Miren za starše za šolsko leto 2013/14. 

 

K točki 5 

 

Natančne smernice načrtovanja plana Šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 

2013/14 se doreče na naslednji seji, ki bo predvidoma konec avgusta 2013/14. Plan za 

naslednje šolsko leto zajema predvsem povečanje informiranosti staršev in učiteljev o namenu 

in delovanju šolskega sklada (na roditeljskih sestankih, zgibanka), določitev načinov zbiranja 

denarja za šolski sklad ter nabavo sredstev za šolo in vrtec na podlagi želja in potreb 

posameznih enot. S pomočjo svetovalne službe zavoda je potrebno pripraviti Pravilnik o 

dodeljevanju pomoči otrokom iz socialno šibkih družin.  

 



Seja se je zaključila ob 20. 15 uri. 

 

Evidenčna številka: 445/13 

 

Zapisala                                                                                   
Petra Tavčar 

                   žig 

                                 

 

 

Verifikacijska komisija:                                                   Lučana Petrovčič, predsednica     l.r. 

      

Marko Štefančič, član     l.r.                                                 

 

Katja Lužnik Štanta, članica     l.r. 

 

Erika Ferfolja Vidič, namestnica     l.r. 

 

 

 

 

      

 


