ZAPISNIK
3. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v torek, 3. 9. 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.
Opravičeno odsotni: ga. Tanja Laharnar.
Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren
2. Zgibanka za starše za šolsko leto 2013/14
3. Namenska raba sredstev vodenih na računu šolskega sklada
4. Pravilnik o dodeljevanju pomoči otrokom iz socialno šibkih družin
5. Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2013/14

K točki 1
Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren s podpisi potrdijo vsebino
zapisnika 2. redne seje. K zapisniku ga. Lučana Petrovčič priloži originalno podpisane sklepe
o rabi sredstev vodenih na šolskem skladu oz. nabavah materiala in račune.
K točki 2
Predsednica ga. Lučana Petrovčič vsem prisotnim članom nazorno predstavi zgibanko za
starše. Člani Upravnega odbora se strinjajo z njeno vsebino kot tudi s predlogom, da jo
strokovni delavci šole oz. vrtca predstavijo staršem na prvem roditeljskem sestanku v novem
šolskem letu.
K točki 3
Člani Upravnega odbora pregledajo ponudbo za voziček za enoto vrtca Kostanjevica. Ker
nobena od ponudb ne ustreza željam vzgojiteljic ter članom Odbora, se ponudbe zbirajo še
naprej.
K točki 4
Upravni odbor se strinja s priloženim obrazcem za dodelitev sredstev iz šolskega sklada
finančno ogroženim otrokom in njihovim družinam za plačilo raznih dejavnosti, ki jih

organizira šola. Člani odbora odpravijo vsebinske pomanjkljivosti ter obrazec smiselno
dopolnijo.
Sklep 1: Obrazec se obesi na spletno stran šole pod zavihek Sklad.
Sklep 2: Denar za socialno ogrožene se odredi iz skupnega računa Šolskega sklada, ne
glede na to, od kod prihaja družina, ki je pomoči potrebna.
Sklep 3: Vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za plačilo različnih šolskih
dejavnosti posameznih učencev bo obravnavala komisija, ki jo sestavljata svetovalni
delavki ga. Mateja Simčič, psihologinja in ga. Maja Prinčič, pedagoginja, ga. Damjana
Ukmar, finančna knjigovodkinja in ga. Danijela Kosovelj, ravnateljica. Komisija bo
podala mnenje o upravičenosti vlagatelja do denarnih sredstev upravnemu odboru, ki
lahko odobri vlogo glede na razpoložljiva sredstva šolskega sklada, nima pa vpogleda v
osebne podatke vlagatelja.
Komisija je dolžna oblikovati interni pravilnik za dodelitev sredstev iz šolskega sklada
otrokom iz socialno šibkih družin.
K točki 5
Plan šolskega sklada OŠ Miren bo obravnavan na naslednji seji, ki bo konec septembra ali v
začetku oktobra.

Seja se je zaključila ob 20. uri.
Evidenčna številka: 620/13
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