
ZAPISNIK 

 

 
4. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v sredo, 6. 11. 2013, 

ob 18. 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 3. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

2. Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2012/13 

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

4. Sprememba pravilnika šolskega sklada Osnovne šole Miren 

5. Namenska raba sredstev vodenih na računu šolskega sklada 

6. Razno 

 

 

K točki 1   

 

Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren potrdijo in podpišejo vsebino 

zapisnika 3. redne seje.  

   

 

K točki 2  

 

Predsednica ga. Lučana Petrovčič vsem prisotnim članom s pomočjo power-point projekcije 

prikaže in obrazloži pomembne podatke, ki jih vsebuje poročilo o delu šolskega sklada za 

šolsko leto 2012/13. 

 

Sklep 1: Poročilo je bilo v celoti pregledano in sklepčno potrjeno s strani vseh članov 

Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren. 
 

 

K točki 3    

 

Člani Upravnega odbora pregledajo seznam potreb po posameznih enotah in predvidene 

dejavnosti za zbiranje sredstev za šolski sklad, ki so navedena v predlaganem planu Šolskega 

sklada Osnovne šole Miren za leto 2013/14.  

 

Sklep 2: S potrditvijo vseh članov je bil sprejet plan šolskega sklada Osnovne šole Miren 

za šolsko leto 2013/14. 

 



K točki 4 

 

Ga. Lučana Petrovčič kratko obnovi vsebino Pravilnika šolskega sklada Osnovne šole Miren. 

Natančno prebere 19. in 23. člen pravilnika ter predlaga spremembe le-teh.  

 

• Predlog k spremembi 19. člena:  

 

»Svetovalna služba zavoda« in njeno delovanje se zamenja s sledečim besedilom: 

  
»Komisija za obravnavo vlog za dodelitev sredstev iz šolskega sklada otrokom iz socialno 

šibkih družin: 

- deluje v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz šolskega sklada otrokom iz 

socialno šibkih družin, 

- obravnava vloge za pomoč, ki jo lahko nudi sklad otrokom iz socialno šibkih družin v 

skladu s tem pravilnikom, Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz šolskega sklada 

otrokom iz socialno šibkih družin ter drugimi zakoni in akti, ki obravnavajo socialno 

problematiko, 

- odboru podaja utemeljene ocene za dodeljevanje pomoči, 

- opravlja druge naloge v skladu s sklepi odbora in navodili ravnatelja zavoda. 

 

Svetovalna služba zavoda: 

- sodeluje v komisiji za obravnavo vlog za dodelitev sredstev iz šolskega sklada 

otrokom iz  socialno šibkih družin, 

- opravlja druge naloge v skladu s sklepi odbora in navodili ravnatelja zavoda.« 

 

• Predlog k spremembi 23. člena:  

 

Besedilo: »Naloge iz 1. točke prvega odstavka tega člena odbor izvede najkasneje do konca 

meseca  maja za naslednje šolsko leto.« 

Sprememba besedila: besedo »maja« se zamenja z besedo »novembra«. 

 

Besedilo: »Naloge iz 2. točke prvega odstavka tega člena odbor izvede najkasneje do konca 

meseca oktobra za preteklo šolsko leto.« 

Sprememba besedila: besedo »oktobra« se zamenja z besedo »novembra«. 

 

 

Sklep 3: Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Miren s sedmimi glasovi za 

sprejme spremenjen Pravilnik šolskega sklada Osnovne šole Miren št. 804/13, datiran  

6. 11. 2013. Z navedenim datumom preneha veljati obstoječi Pravilnik Šolskega sklada 

Osnovne šole Miren št. 196/13, datiran 16. 4. 2013. 

 

 

K točki 5 

 

Člani upravnega odbora šolskega sklada pregledajo poročilo komisije za obravnavo vlog za 

dodelitev sredstev iz šolskega sklada otrokom iz socialno šibkih družin. Starši prosijo za 

plačilo šole v naravi za njihova otroka. Na podlagi poročila komisije člani upravnega odbora 

prepoznajo vlogo kot upravičeno. 

 



Sklep 4: Člani Upravnega odbora Osnovne šole Miren soglasno sprejmejo sklep, da se 

vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada, odobri.  

 

Seja se je zaključila ob 20. uri. 

 

 

Evidenčna številka: 620/14 

 

 

Zapisala                                                                                   
Petra Tavčar 

                   žig 

                                 

 

Verifikacijska komisija:                                                   Lučana Petrovčič, predsednica     l.r. 

 

Marija Vergolini     l.r. 

 

Tanja Laharnar     l.r. 

 

Marko Štefančič     l.r.  


