
ZAPISNIK 

 
                                                                 

9. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v torek, 31. 3. 2015, 

ob 17.30  na matični šoli v učilnici št. 2.  

 

Prisotni člani: 

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

- ga. Erika Ferfolja Vidič, ga. Katja Lužnik Štanta, ga. Jana Šturm, ga. Matejka 

Bavčar 

 

Opravičeno odsotni: g. Marko Štefančič, ga. Marija Vergolini  
 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. 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   

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, ga. Lučana Petrovčič, 

predstavi novo članico odbora, go. Matejko Bavčar, ki je bila predlagana in potrjena na seji 

Sveta zavoda, dne 2. 3. 2015.    

Obrazložitev: V skladu s 16. členom Pravilnika Šolskega sklada Osnovne šole Miren je 

članica Upravnega odbora Šolskega sklada, gospa Petra Kristan Tavčar, dne 16. 2. 2015 

odboru posredovala  podpisano pisno odstopno izjavo iz članstva Upravnega odbora Šolskega 

sklada Osnovne šole Miren zaradi daljše bolniške odsotnosti. V skladu z 18. členom 

pravilnika so bili ustrezno izpeljani nadaljni postopki. 

 

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

vsebino zapisnika 8. redne seje.  

  

 

K točki 2  

Sklepi korespondenčnih sej 

 

Gospa Lučana Petrovčič navede sklepa, sprejeta glede na odzive na korespondenčni seji: 

 

Sklep 1: 30. 11. 2014 Člani Upravnega odbora Osnovne šole Miren s sedmimi glasovi za 

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

 

Obrazložitev: Dne 19. 11. 2014 je Komisija za obravnavo vlog za dodelitev sredstev iz 

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

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

prepoznali vlogo kot upravičeno.  

 



Sklep 2: 15. 2. 2015 Člani Upravnega odbora Osnovne šole Miren s sedmimi glasovi za 

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

 

Obrazložitev: Dne 6. 2. 2015 je Komisija obravnavala vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega 

sklada, ki sta jo vložila vlagatelja za svojega otroka. Vlagatelja prosita za plačilo dejavnosti, 

ki jih izvaja šola. Na podlagi poročila komisije smo člani Upravnega odbora prepoznali vlogo 

kot upravičeno.  

 

Člani odbora pregledamo zbrane ponudbe za nakup mikrofonov, lutk in tapeta ter sprejmemo 

naslednje sklepe: 

 

Sklep 4: Nabavijo se naprstne lutke za enoto vrtca Opatje Selo v višini 77, 57 evrov. 

 

Sklep 5: Nabavi se tapeta (mesto) za enoto vrtca Opatje selo v višini 69,54 evrov.  

 

Sklep 6: Nabavijo se brezžični mikrofoni znamke Proel WM 600DH komplet za dve 

osebi za enoto POŠ Kostanjevica v višini  179,02 evra. 

 

Sklep 7: Nabavita se naglavna mikrofona (2 kom) in stojali (2X) za enoto OŠ Miren v 

višini 108,18 evrov. 

 

Predsednica, ga. Lučana Petrovčič, prebere vlogo učitelja Tomaža Krivca, ki se na člane 

Upravnega odbora obrača s prošnjo, da bi z odobritvijo denarnih sredstev iz šolskega sklada 

znižali predvideno ceno aranžmaja na učenca za dvodnevno ekskurzijo v Milano, kjer bi si 

ogledali svetovno razstavo EXPO. Ekskurzija bo organizirana v okviru dela z nadarjenimi 

učenci v dogovoru s starši.  

 

Sklep 8: Za ekskurzijo v Milano bo šolski sklad prispeval 10 evrov na učenca. 

Obrazložitev: Sklep smo sprejeli, ker je cena ekskurzije na posameznega učenca dokaj visoka 

in ker menimo, da je ogled svetovne razstave v Milanu resnično vreden ogleda.   

 

K točki 3  

Pri naročanju blaga Upravni odbor šolskega sklada smiselno uporablja določila Zakona o 

javnem naročanju. Odbor pri nabavi upošteva načela gospodarnosti in zahteva vsaj tri 

ponudbe. Pri iskanju ponudb in izvedbi nabav odbor sodeluje s strokovno službo zavoda, ki je 

zadolžena za nabavo.  

Na spletni strani šole je pod zavihkom »SKLAD« odprto novo okno »Nove nabave«. Tam 

bodo 15 dni objavljene stvari, za katere se zbirajo ustrezne ponudbe. V kolikor bodo starši 

vedeli za organizacijo, ki lahko ponudi cenovno ugodno in kvalitetno ponudbo, imajo 

možnost, da posredujejo elektronski naslov. 

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren bo poslala pisne zahvale 

delovnim organizacijam in fizičnim osebam, ki so v letošnjem šolskem letu prispevale 

sredstva v šolski sklad.  

 

Seja se je zaključila ob 18. 20 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-1/2014-4 



 

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.   


