
ZAPISNIK 

 
                                                                 

2. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v četrtek, 06.  10. 

2016, ob 18.00  na matični šoli v učilnici št. 1.  

 

Prisotni člani: 

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

- člani: ga. Erika Ferfolja Vidič, ga. Katja Lužnik Štanta, ga. Jana Šturm, ga. Valentina 

Kavčič, ga. Jerneja Tomsič,  ga. Matejka Bavčar 

 

Opravičeno odsotni: / 
 

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 2015/16 

4. Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2016/17 

5. Namenska raba sredstev vodenih na računu šolskega sklada (obravnava vlog za dodelitev 

    sredstev iz šolskega sklada) 

6. Predlog spremembe Pravilnika o dodelitvi sredstev iz Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

7. Razno 

 

K točki 1   

Odbor je sklepčen in potrdi dnevni red. Vršilec dolžnosti ravnatelja, g. Bogomir Nemec, se je 

želel udeležiti seje, vendar se je nazadnje opravičil, ker je zadržan. 

 

K točki 2  

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo in podpišejo vsebino 

zapisnika 1. redne seje. 

Sklepi korespondenčnih sej  

Sklep 1: 7. 4. 2016 Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren s 

sedmimi glasovi za sprejmemo sklep, da se vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada, 

odobri.  

Obrazložitev: Dne 30. 3. 2016 je Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči iz 

šolskega sklada podala poročilo Upravnemu odboru. Vlagatelj je prosil za plačilo zaključne 

ekskurzije za svojega otroka. Na podlagi poročila komisije smo člani Upravnega odbora 

prepoznali vlogo kot upravičeno. 

Sklep 2: 15. 4. 2016 Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren s 

sedmimi glasovi za sprejmemo sklep, da se vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada, 

odobri.  
Obrazložitev: Dne 11. 4. 2016 je Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči iz 



šolskega sklada podala poročilo Upravnemu odboru. Vlagatelj je prosil za plačilo zaključne 

ekskurzije za svoja dva otroka. Na podlagi poročila komisije 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 2015/16 in plan Šolskega sklada 

Osnovne šole Miren za leto 2016/17.    

 

Sklep 3: Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2015/16. 

 

Ga. Lučana Petrovčič doda, da je k poročilu dodan sklep občinske uprave Občine Miren – 

Kostanjevica, ki ga je izdala na podlagi sklepa Odbora za družbene dejavnosti občine Miren – 

Kostanjevica. Člani odbora so se na svoji 5. seji, dne 21. 12. 2015, odpovedali sejnini v višini 

599, 30 EUR neto. Sredstva so bila nakazana šolskemu skladu Osnovne šole Miren namensko, 

za kritje stroškov socialno ogroženih otrok. 

 

K točki 4 
Sklep 4: Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo Plan 

šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2016/17. Glede na potrebe, se lahko plan 

tekom šolskega leta izjemoma tudi spremeni, če so potrebe posameznih enot upravičene.  

 

K točki 5 

Sklep 5: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren s sedmimi glasovi 

za sprejmemo sklep, da se vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada, odobri. 

Obrazložitev: Dne 28. 9. 2016 je Komisija za obravnavo vlog za dodelitev sredstev iz šolskega 

sklada podala poročilo Upravnemu odboru. Vlagatelj je prosil za plačilo šole v naravi in 

različnih dejavnosti, ki jih organizira šola za enega otroka in za plačilo dejavnosti, ki jih 

organizira šola za drugega otroka. Na podlagi poročila komisije smo člani Upravnega odbora 

prepoznali vlogo kot upravičeno.    

 

Sklep 6: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren s sedmimi glasovi 

za sprejmemo sklep, da se vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada, odobri.     

Obrazložitev: Dne 28. 9. 2016 je Komisija za obravnavo vlog za dodelitev sredstev iz šolskega 

sklada podala poročilo Upravnemu odboru. Vlagatelj je prosil za plačilo šole v naravi in 

različnih dejavnosti, ki jih organizira šola za enega otroka in za plačilo dejavnosti, ki jih 

organizira šola za drugega otroka. Na podlagi poročila komisije smo člani Upravnega odbora 

prepoznali vlogo kot upravičeno.    

 

K točki 6 

Ga. Lučana Petrovčič kratko obnovi vsebino Pravilnika o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada 

Osnovne šole Miren. Zaradi sprememb v vodstvu šole so potrebne nekatere spremembe. 

Natančno prebere 3. in 4. člen pravilnika ter predlaga spremembe le-teh. 

 

Predlog k spremembi 3. člena:  

 

Besedilo 3. člena pravilnika: »O upravičenosti vloge do dodelitve sredstev iz šolskega sklada 

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



šibkih družin, ki jo je potrdil Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Miren. Vlogo se obravnava 

anonimno, vpogled v osebne podatke ima le komisija, ki jo sestavljata svetovalni delavki šole 

in vrtca, finančna knjigovodkinja ter ravnateljica OŠ Miren.« se zamenja s sledečim besedilom: 

»Svetovalna služba vrtca ali šole poda mnenje o upravičenosti vlagatelja do denarnih sredstev 

Upravnemu odboru Šolskega sklada Osnovne šole Miren, ki nato odloča o odobritvi in višini 

sredstev. Upravni odbor vlogo obravnava anonimno, pogled v osebne podatke vlagatelja ima le 

svetovalna služba.« 

 

Predlog k spremembi 4. člena: 

Besedilo: »Komisija seznani vlagatelja zahtevkov s sklepom Upravnega odbora Šolskega 

sklada OŠ Miren, najkasneje v 15 dneh po opravljeni seji Upravnega odbora Šolskega sklada.« 

se zamenja s sledečim besedilom: »Svetovalna služba vrtca ali šole seznani vlagatelja 

zahtevkov s sklepom Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, najkasneje v 15 

dneh po opravljeni seji Upravnega odbora.« 

Sklep 7: Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Miren s sedmimi glasovi za sprejme 

spremenjen Pravilnik o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada Osnovne šole Miren št. 007-

1 / 2016/4, datiran 6. 10. 2016. Z navedenim datumom preneha veljati obstoječi Pravilnik 

o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada Osnovne šole Miren št. 92/14, datiran 5. 2. 2014. 

 

Čistopis spremenjenega pravilnika se objavi na spletni strani šole pod zavihkom »sklad«.  

 

K točki 7 

Podpredsednica šolskega sklada, ga. Erika Ferfolja Vidič, bo poslala elektronske prošnje za 

prostovoljne prispevke v šolski sklad samostojnim podjetnikom, ki delujejo v občini Miren – 

Kostanjevica.  

 

 

Seja se je zaključila ob 18. 40 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-2 / 2016/8 

 

Zapisala                                                                                   
Matejka Bavčar                                                       žig 

                                 

 

Verifikacijska komisija:                                                      Lučana Petrovčič, predsednica  l. r.    

Katja Lužnik Štanta   l. r. 

Erika Ferfolja Vidič   l. r.     

Jana Šturm   l. r.     
 


