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ZAPISNIK 

 
                                                                 

2. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, ki je bila v 

ponedeljek, 14.  11. 2019, ob 18.00  v Mirnu, v stavbi g. Jožeta Kogoja, kjer je letos učilnica 

2. razreda (steklena stavba ob cesti na desno, preden se zavije k šoli). 

 

Prisotni člani: 

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

- člani: ga. Erika Ferfolja Vidič, ga. Martina Srnjak, ga. Matejka Bavčar, g. Srečko 

Trogar. 

 

Opravičeno odsotna: ga. Tanja Devetak 

 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne 

    šole Miren 

3. Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2018/19 

4. Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2019/20 

5. Namenska raba sredstev vodenih na računu šolskega sklada (nove nabave) 

6. Razno 

 

K točki 1 

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, ga. Lučana Petrovčič, 

ugotovi, da je odbor sklepčen. Uvodoma predstavi dnevni red.  

 

Sklep 1: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

predlagani dnevni red.  

 

K točki 2  

Ga. Lučana Petrovčič predstavi vsebino zapisnika 1. redne seje UOŠS.  

 

Sklep 2: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo in 

podpišejo vsebino zapisnika 1. redne seje. 

 

Po »Pravilniku o delovanju šolskega sklada« se vnese sklepe korespondenčnih sej v zapisnik 

naslednje redne seje.  
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Sklepi korespodenčnih sej 

 

Korespondenčna seja, 26. 2. 2019 

  

Vodja POŠ Bilje, ga. Tjaša Močnik, je na UOŠS naslovila prošnjo, da bi za nabavo peskovnika 

(ki je precej drag in bo sicer financiran iz namenskih sredstev POŠ Bilje) potrebovali še 200 

eur, ki so na računu šolskega sklada vodeni pod POŠ Bilje.  

  

Sklep 3: POŠ Bilje se omogoči, da se za nabavo peskovnika nakaže 200 evrov, ki so na 

računu šolskega sklada vodeni pod POŠ Bilje.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  

Opomba: »Plan šolskega sklada se tekom šolskega leta izjemoma lahko tudi spremeni, če so 

potrebe posameznih enot upravičene«. 

  

Korespondenčna seja, 14. 3. 2019 

 

V okviru nadstandardnega programa OŠ Miren, dela z nadarjenimi učenci ter pouka pri izbirnih 

predmetih organiziramo na šoli različne dejavnosti in projekte.  

Učitelj geografije, g. Tomaž Krivec, je na UOŠS naslovil prošnjo, za denarno pomoč pri izvedbi 

ekskurzije na Madžarsko in v Avstrijo.  

Na šolski sklad je prošnjo naslovil namenom, da bi s finančno pomočjo (donacijo) zmogli 

znižati predvideno ceno aranžmaja z 102 eur na osebo na nižji znesek.  

Sklep 4: S 6 glasovi za (1 proti) so člani UOŠS sprejeli sklep, da se iz sredstev šolskega 

sklada enote Miren (predmetna stopnja) dodeli 20 eur na učenca ter tako omogoči 

znižanje stroškov ekskurzije na Madžarsko in v Avstrijo. Skupni znesek je 280 evrov. 

 

Korespondenčna seja, 24. 10. 2019 

 

Sklep 5: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren sprejmemo sklep, 

da se vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada odobri za plačilo stroškov obveznih 

dejavnosti, ki jih organizira šola za oba otroka za celo šolsko leto. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Obrazložitev: Dne 24. 10. 2019 je šolska svetovalna delavka podala mnenje Upravnemu 

odboru. Vlagateljica je prosila za plačilo stroškov, ki bodo tekom šolskega leta nastali ob 

plačevanju obveznih dejavnosti, ki jih organizira šola za svoja dva otroka. Na podlagi poročila 

svetovalne delavke smo člani Upravnega odbora prepoznali vlogo kot upravičeno. 

  

K točki 3 

Predsednica upravnega odbora, ga. Lučana Petrovčič, je vsem članom predhodno poslala 

gradivo, poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2018/19 in plan Šolskega sklada 

Osnovne šole Miren za leto 2019/20.    
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Sklep 6: Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2018/19. 

 

K točki 4 

Sklep 7: Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2019/20.  
Plan šolskega sklada se tekom šolskega leta izjemoma lahko tudi spremeni, če so potrebe 

posameznih enot upravičene«. 

 

K točki 5: 

Prisotni člani odbora soglasno potrdimo naslednje sklepe: 

 

Sklep 8: Podružnični osnovni šoli Bile se omogoči nakup setov za badminton (6X) v skupni 

vrednosti 50,14 €.  

 

Sklep 9: Podružnični osnovni šoli Bile se omogoči nakup trakov za gimnastiko (20 kom) v 

skupni vrednosti 92,32 €.  

 

Sklep 10: Podružnični osnovni šoli Bile se omogoči nakup klobukov za ples (30 kom) v 

skupni vrednosti 130,07 €.  

 

Sklep 11: Podružnični osnovni šoli Kostanjevica se omogoči nakup didaktičnih igrač v 

skupni vrednosti 178,21 €.  

 

K točki 6 

Predsednica UOŠS, ga. Lučana Petrovčič pove, da je v petek, 13. septembra 2019, prejela 

odstopno izjavo ge. Mojce Šinigoj iz Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren. 

Odstopa iz osebnih razlogov. Predsednica UOŠS bo s tem seznanila Svet zavoda, da izpelje 

postopek imenovanja nadomestnega člana.  

Kljub temu, da so razredničarke na roditeljskem sestanku za šolo v naravi starše petošolcev 

seznanile, da za socialno ogrožene otroke prispeva za šolo v naravi Ministrstvo, je bilo na UOŠS 

naslovljenih kar 5 prošenj (tega so starši vajeni od prej, ko smo to financirali iz sklada). S šolsko 

svetovalno delavko smo staršem poslale dopis z obrazložitvijo glede financiranja.  

Za »šolo v naravi« za učence sedmih razredov financiranje z Ministrstva ne velja (prošnje lahko 

naslovijo na šolski sklad). 

  

Seja se je zaključila ob 19.00 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-1/2019/14 
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Zapisala                                                                                   
Matejka Bavčar                                                     

žig 

                               

Verifikacijska komisija: 

          Lučana Petrovčič, predsednica UOŠS    

 

Erika Ferfolja Vidič  

Martina Srnjak 


