
ZAPISNIK 

 

 
5. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v torek, 4. 2. 2014, 

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. Erika Ferfolja Vidič, g. Marko Štefančič, ga. Katja 

Lužnik Štanta. 

 

Opravičeno odsotni: ga. Tanja Laharnar in ga. Petra Tavčar. 

 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

2. Pravilnik o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada Osnovne šole Miren 

3. Namenska raba sredstev vodenih na računu šolskega sklada 

4. Prošnje za donatorje za sredstva za šolski sklad, zahvale, objava podatkov 

5. Razno 

 

 

K točki 1   

 

Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren potrdimo in podpišemo vsebino 

zapisnika 4. redne seje.  

   

 

K točki 2  

 
Na podlagi 19. člena 6. odstavka Pravilnika šolskega sklada OŠ Miren člani Upravnega odbora 

Šolskega sklada Osnovne šole Miren oblikujemo in sprejmemo Pravilnik o dodelitvi sredstev iz 

šolskega sklada otrokom iz socialno šibkih družin. Sredstva so namenjena plačilu dejavnosti, 

ki jih organizira šola, in ne nakupu šolskih potrebščin, oblačil, plačilu prehrane in pdb. 

Obrazec starši najdejo na spletni strani šole pod zavihkom sklad, obrazec – vloga. 
 

Sklep 1:  

Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Miren s petimi glasovi za sprejme 

Pravilnik o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada Osnovne šole Miren št. 92/14, datiran  

5. 2. 2014.  

 

K točki 3    

 

Nove nabave  predvidene v letnem planu sklada za šolsko leto 2013/14 

 

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.  

Sredstva posameznih enot se namensko nameni za: 

 

Sklep 2:  

Nabavi se magnetna tabla za enoto vrtca Opatje selo v višini 265, 35 eur. 

 

Sklep 3: 

Nabavi se voziček Chicco toghether za dva otroka za enoto vrtca Kostanjevica v višini 

399,90 eur (-10% popust). 

 

Sklep 4: 

Nabavi se mobilna omara na kolesih za sistem za domači kino za Podružnično šolo 

Kostanjevica v višini 146,40 eur. 

 

Sklep 5: 

Nabavi se dve pregibni blazini 200 x 300 za enoto vrtca Bilje in enoto vrtca Kostanjevica 

v višini 328,21 eur za eno. 

 

 

 

Člani upravnega odbora šolskega sklada pregledamo poročilo Komisije za obravnavo vlog za 

dodelitev sredstev iz šolskega sklada otrokom iz socialno šibkih družin. Komisija je podala 

zahtevane podatke za pet vlog. Vsi vlagatelji so vložili vlogo za financiranje šole v naravi za 

njihove otroke in sicer, od tega sta dva vlagatelja vložila po dve vlogi za dva otroka. 

Na podlagi poročila komisije člani upravnega odbora prepoznamo vse vloge kot upravičene. 

Pri pregledu skupnih denarnih sredstev ugotovimo, da je le-teh dovolj, da lahko vloge 

odobrimo (cena šole v naravi znaša 80, 24 eur na učenca). 

 

Sklep 6: V skladu s Pravilnikom o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada člani Upravnega 

odbora Osnovne šole Miren soglasno sprejmemo sklep, da se vse vloge za dodelitev 

sredstev iz šolskega sklada, odobri. S sklepom bo predsednica odbora seznanila 

Komisijo, ki bo vlagateljem posredovala sklep. 

 

K točki 4 

 

Do naslednje seje člani upravnega odbora pripravimo prošnje in zahvale za donatorje ter dopis 

z izjavo za soglasje za javno objavo podatkov.  

 

 

K točki 5 

 

V skladu z 20. členom Pravilnika Šolskega sklada Osnovne šole Miren je Upravni odbor 

dolžan zagotavljati javnost delovanja sklada. Na spletni strani zavoda se pod zavihkom sklad 

objavlja ustrezno gradivo. 

 

Člani upravnega odbora šolskega sklada ugotavljamo, da je Pravilnik šolskega sklada 

Osnovne šole Miren potreben popravkov. To bomo uredili na začetku prihodnjega šolskega 

leta. 

 



Seja se je zaključila ob 20. uri. 

 

 

Evidenčna številka: 172/14 

 

 

Zapisala                                                                                   
Erika Ferfolja Vidič     l.r. 

                   žig 

                                 

 

Verifikacijska komisija:                                                   Lučana Petrovčič, predsednica     l.r. 

 

Marija Vergolini     l.r. 

 

Katja Lužnik Štanta     l.r. 

 

Marko Štefančič     l.r. 


