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ZAPISNIK 
 

                                                        

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

08. 11. 2018, ob 18.15  na matični šoli v učilnici št. 1.  

 

Prisotni člani: 

- predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, ga. Lučana 

Petrovčič, 

- članice: ga. Valentina Kavčič, ga. Jana Šturm, ga. Matejka Bavčar, ga. Erika Ferfolja 

Vidič. 

 
Opravičeno odsotni: ga. Jerneja Tomsič, ga. Katja Lužnik Štanta. 

 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

3. Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2017/18 

 

4. Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2018/19 

5. Sprememba »Pravilnika šolskega sklada Osnovne šole Miren«  

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

7. 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 4. redne seje UOŠS.  

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

podpišejo vsebino zapisnika 4. redne seje. 
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V zapisnik se vnese sklepe korespondenčnih sej: 

 

Sklep 3: 1. julij 2018 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren sprejmemo sklep, da 

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

naravoslovnega dne. 

Obrazložitev: Dne 29. 6. 2018 je šolska svetovalna delavka podala mnenje Upravnemu 

odboru. Vlagateljica je prosila za plačilo stroškov, ki so nastali ob udeležbi otroka na 

naravoslovnem dnevu. Na podlagi poročila svetovalne delavke smo člani Upravnega 

odbora prepoznali vlogo kot upravičeno. 

 

Sklep 4: 28. avgust 2018 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren sprejmemo sklep, da 

se vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za plačilo šole v naravi delno odobri, 

in sicer v višini 50 evrov. 

Obrazložitev: Dne 23. 8. 2018 je šolska svetovalna delavka podala mnenje Upravnemu 

odboru. Vlagateljica je prosila za plačilo stroškov šole v naravi, ki se je bo njen otrok 

udeležil. Na podlagi poročila svetovalne delavke smo člani Upravnega odbora prepoznali 

vlogo kot delno upravičeno. 

 

Sklep 5: 25. september 2018 

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. 

Obrazložitev: Dne 25. 9. 2018 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 in se jih bo njen otrok udeležil. Na 

podlagi poročila svetovalne delavke smo člani Upravnega odbora prepoznali vlogo kot 

upravičeno. 

K točki 3 

 

Sklep 6: 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole sprejmemo Poročilo o delu 

šolskega sklada za šolsko leto 2017/18. 

 

K točki 4 

Sklep 7: 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole pregledamo in potrdimo Plan 

šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2018/19. 

 

K točki 5 

Sledi pogovor o spremembi Pravilnika šolskega sklada Osnovne šole Miren: V 19. členu se 

opredeli naloge šolske svetovalne službe in se črta naloge »komisije za obravnavo vlog«, ki je 

bila ukinjena (priloga). 

Sklep 8: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada sprejmemo spremembe Pravilnika o 

delovanju Šolskega sklada Osnovne šole Miren št. 900-2/2018/8, datiran 08. 11. 2018. Z  
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navedenim datumom preneha veljati obstoječi Pravilnik šolskega sklada Osnovne šole 

Miren št. 804/13, datiran 06. 11 2013. 

 

K točki 6 

Sklep 9: POŠ Bilje se omogoči nakup didaktičnih tehtnic z utežmi v vrednosti 224,48 

evrov. 

 

Sklep 10: POŠ Kostanjevica se omogoči nakup plošč kot dodatka k igralu.  

 

Sklep 11: VVE Bilje se omogoči nakup trampolina v vrednosti 79,71 evrov. 

 

Sklep 12: VVE Bilje se omogoči nakup didaktičnih igrač v vrednosti do 100, 00 evrov. 

 

Sklep 13: VVE Kostanjevica se omogoči nakup žog »top grip« v vrednosti 79,96 evra. 

 

Sklep 14: VVE Miren se omogoči nakup PVC kosilnic v vrednosti do 100 evrov. 

 

K točki 7 

Lučana Petrovčič, predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, je 

povedala, da je Svet zavoda in Svet staršev na njunih sejah seznanila, da 2. februarja 2019 

članom UOŠS poteče triletni mandat.  

Obrazložitev: V skladu z 18. členom Pravilnika o delovanju šolskega sklada je kot predsednica 

dolžna, da najkasneje 90 dni pred potekom mandata odbora opozori Svet staršev in Svet zavoda, 

da predlagata nove predstavnike. Nov odbor mora biti potrjen najkasneje 15 dni pred potekom 

mandata odbora (to je do 18. januarja 2019).  

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od tega so trije predstavniki zavoda, ki jih 

predlaga Svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda, in štirje predstavniki staršev, ki jih 

predlaga Svet staršev izmed staršev otrok vključenih v zavod. Svet zavoda in Svet staršev je 

opozorila, da je pri sestavi odbora potrebno upoštevati enakomerno zastopanost vseh enot 

zavoda. Medsebojno naj uskladita datume posredovanja predlogov posameznih članov in 

potrjevanja 7-članskega odbora. Celoten, 7-članski odbor, potrdi Svet staršev. 

 

Seja se je zaključila ob 19. 00 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-2/2018/6 

 

 

Zapisala                                                                                   
Matejka Bavčar     l. r.                                        žig 
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Verifikacijska komisija: 

 

     Lučana Petrovčič, predsednica UOŠS   l. r.  

 

Erika Ferfolja Vidič   l. r.  

Jana Šturm   l. r.  

Valentina Kavčič   l. r.   

 

 
 
 
 
 


