ZAPISNIK
6. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v sredo, 23. 4. 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. Petra Tavčar, ga. Erika Ferfolja Vidič, ga. Katja Lužnik
Štanta, ga. Tanja Laharnar.
Opravičeno odsoten: g. Marko Štefančič.

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren
2. Prošnja za doniranje šolskemu skladu, zahvala za donacijo, javna objava podatkov
3. Razno
K točki 1
Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren potrdijo in podpišejo vsebino
zapisnika 5. redne seje.
K točki 2
Prisotni člani odbora Šolskega sklada OŠ Miren se dogovorimo, da bomo poslali prošnje za
donacije (finančna sredstva za šolski sklad) zaenkrat samo tistim podjetnikom v občini MirenKostanjevica, ki imajo na spletni strani objavljene svoje elektronske naslove, saj ugotavljamo,
da je le-teh ogromno.
Gospa Erika Ferfolja Vidič glasno prebere predlog zahvale, ki bo posredovana vsem
podjetnikom, ki so prispevali finančna sredstva v sklad Osnovne šole Miren in staršem, ki so
prispevali 50 evrov ali več. Prisotni člani se strinjajo z vsebino napisanega ter tudi s
predlogom, da se zahvale pošljejo osebno po pošti.
V skladu z 20. členom Pravilnika Šolskega sklada Osnovne šole Miren je Upravni odbor
dolžan zagotavljati javnost delovanja sklada, pri čemer so v poročilih sklada navedeni osebni
podatki donatorjev (ime in priimek donatorja oz. sedež podjetja) in višina nakazanih sredstev.
Na podlagi izpolnjene izjave donatorjev bodo njihovi osebni podatki javno objavljeni v
poročilih na spletni strani šole, pod zavihkom »sklad«. V kolikor bodo želeli ostati anonimni
in izjave ne bodo posredovali, se bo to upoštevalo. Višina nakazanih sredstev bo v poročilih
navedena tudi v primeru, da se za javno objavo osebnih podatkov donatorji ne odločijo.

K točki 3
Predsednica odbora Lučana Petrovčič prebere prejeto opozorilo s strani donatorja Marušič
d.o.o. Donator opozarja na napako, ki jo je zasledil v poročilu sklada. Navaja, da je donirana
sredstva 200 evrov namenil tako Osnovni šoli Miren (100 evrov) kot Podružnični šoli
Kostanjevica (100 evrov) in ne samo Osnovni šoli Miren, kot je bilo napisano v poročilu. Ga.
predsednica pove, da je napaka nastala le v poročilu in da so bile vknjižbe pravilne. Za nastalo
napako je bilo poslano pisno opravičilo.
Prisotni člani preberejo ter obravnavajo prejeto vlogo vlagatelja, ki prosi za plačilo šolske
prehrane za svojega otroka. Ker denar šolskega sklada ni namenjen plačevanju šolske
prehrane, s čimer se vsi strinjamo, je prošnja zavrnjena.
Sklep 1: Člani Upravnega odbora Osnovne šole Miren soglasno sprejmemo sklep, da se
vloge za plačilo šolske prehrane, ne odobri. S sklepom bo predsednica odbora seznanila
Komisijo, ki bo vlagateljem posredovala sklep.
Seja se je zaključila ob 20. uri.
Evidenčna številka: 620/16
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