
ZAPISNIK 
                                                                 

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

2015, 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. Jana Šturm, g. Marko Štefančič, ga. Marija Vergolini, 

ga. Matejka Bavčar 

- odsotni: ga. Erika Ferfolja Vidič 
 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

2. Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2014/15 

3. Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2015/16 

4. Razno 

 

K točki 1   

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

vsebino zapisnika 10. redne seje.  

  

K točki 2  

Predsednica Upravnega odbora, ga. Lučana Petrovčič, je vsem članom predhodno poslala 

gradivo, poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2014/15 in predviden plan Šolskega 

sklada Osnovne šole Miren za leto 2015/16.    

Sklep 1: Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2014/15. 

 

K točki 3 

Sklep 2: Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2015/16. 

 

K točki 4   

Sklepi korespondenčnih sej: 

 

Gospa Lučana Petrovčič navede sklepe, sprejete glede na odzive na korespondenčni seji:   

 

Sklep 3: 23. 9. 2015 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 18. 9. 2015 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 4: 10. 10. 2015 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 7. 10. 2015 je Komisija za obravnavo vlog za dodelitev sredstev iz šolskega 

sklada podala poročilo Upravnemu odboru. Vlagateljica je prosila za plačilo šole v naravi za 

svojega otroka. Na podlagi poročila komisije smo člani Upravnega odbora prepoznali vlogo kot 

upravičeno.    

 

Sklep 5: 10. 10. 2015 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 7. 10. 2015 je Komisija obravnavala vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega 

sklada, ki jo je vložil vlagatelj za svoja dva otroka. Vlagatelj prosi za plačilo obveznih 

dejavnosti, ki jih izvaja šola, za celo šolsko leto. Na podlagi poročila komisije smo člani 

Upravnega odbora prepoznali vlogo kot upravičeno.   

 

 

Seja se je zaključila ob 18. 30 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-1/2015-10 

 

Zapisala                                                                                   
Matejka Bavčar                                                       žig 

                                 

Verifikacijska komisija: 

  

       Lučana Petrovčič, predsednica     

Jana Šturm 

Marija Vergolini 
Katja Lužnik Štanta 


