
ZAPISNIK 
                                                                 

12. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v četrtek, 11. 2.  

2016, ob 18.00  na matični šoli v učilnici št. 2.  

 

Prisotni člani: 

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

- ga. Katja Lužnik Štanta, ga. Erika Ferfolja Vidič, g. Marko Štefančič, ga. Matejka 

Bavčar 

- odsotni: ga. Jana Šturm, ga. Marija Vergolini 
 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

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

3. Razno 

 

K točki 1   

Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo in podpišejo 

vsebino zapisnika 11. redne seje.  

  

K točki 2  

Člani odbora pregledamo zbrane ponudbe za nakup blazin, deske za ravnotežje, mizic s klopmi 

za zunanje površine in lesene železnice ter sprejmemo naslednje sklepe: 

 

 

Sklep 1: VVE Kostanjevica se omogoči nakup blazin »poligon 10 delni« v višini 298,90 € 

(Brundo izdelava blazin iz pene).  

 

Sklep 2: VVE Bilje se omogoči nakup blazin »poligon 10 delni« v višini 298,90 € (Brundo 

izdelava blazin iz pene).  

 

Sklep 3: Šolski psihologinji se za delo z učenci s posebnimi potrebami omogoči nakup diska 

za ravnotežje v višini 34,00 € z DDV. 

 

Sklep 4: VVE Miren se omogoči nakup multifunkcijske mize s klopmi za zunanje površine v 

vrednosti 233 € (2 X) (Juma); (2 x 233 € = 466 €) 

 

Sklep 5: VVE Opatje selo se omogoči nakup multifunkcijske mize s klopmi za zunanje 

površine v vrednosti 233 € (Juma). 

 

Sklep 6: VVE Kostanjevica se omogoči nakup igrače vlaki in lokomotive Woody (2 kosa) v 

vrednosti 19,99 in 42,99 €. 

 

Seja se je zaključila ob 18. 30 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-2/2016/1 

 



Zapisala                                                                                   
Matejka Bavčar   l.r.                                                      žig 

                                 

Verifikacijska komisija: 

  

       Lučana Petrovčič, predsednica  l.r.   
Katja Lužnik Štanta   l.r 

Erika Ferfolja Vidič   l.r. 

Marko Štefančič   l.r. 


