
www.os-miren.si               OSNOVNA ŠOLA MIREN 

os-miren@os-miren.si                     Miren 140   5291 Miren     Telefon: (05)330 24 70    Fax: (05)330 24 81 

 

      
 

 

ZAPISNIK 

 
                                                                 

4. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v ponedeljek, 06.  11. 

2017, ob 18.00  na matični šoli v učilnici št. 1.  

 

Prisotni člani: 

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

- članice: ga. Katja Lužnik Štanta, ga. Jana Šturm, ga. Valentina Kavčič,  ga. Matejka 

Bavčar, ga. Erika Ferfolja Vidič. 

 
Opravičeno odsotni: ga. Jerneja Tomsič. 

 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 
 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

3. Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2016/17 

4. Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2017/18 

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

6. 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 3. redne seje UOŠS.  

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

podpišejo vsebino zapisnika 3. redne seje. 
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V zapisnik se vnese sklepe korespondenčnih sej: 

 

Sklep 3 (3. maj 2017): 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren s sedmimi glasovi za 

sprejmejo sklep, da se iz sredstev šolskega sklada nameni 10 € na učenca za ekskurzijo v 

Avstrijo (če je 13 učencev).  

 

Obrazložitev: 

Učitelj geografije, g. Tomaž Krivec, je dne, 2. maja 2017 predsednici Upravnega odbora 

Šolskega sklada Osnovne šole Miren posredoval vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. 

Pojasnil je, da so v okviru dela z nadarjenimi učenci in v okviru izbirnih predmetov na šoli 

organizirane različne dejavnosti in projekti. Tokrat so učencem ponudili dvodnevno ekskurzijo 

v Avstrijo. Na šolski sklad so se obrnili z namenom, da bi s finančno pomočjo (donacijo) zmogli 

znižati predvideno ceno aranžmaja na nižji znesek, ki bi bil dostopnejši za širši krog učencev. 

 

Sklep 4 (1. september 2017): 

Tudi v letošnjem šolskem letu se staršem na prvem roditeljskem sestanku posreduje 

zgibanko z bistvenimi podatki o šolskem skladu. 

 

Sklep 5 (1. september 2017): 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole sprejmemo sklep, da se vlogo za 

dodelitev sredstev iz šolskega sklada odobri v dveh obrokih po 42 €. 

 

Obrazložitev: 

Dne 29. 8. 2017 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 delno upravičeno. 

 

K točki 3 

Sklep 6: 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole sprejmemo Poročilo o delu 

šolskega sklada za šolsko leto 2016/17. 

 

K točki 4 

Sklep 7: 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole pregledamo in potrdimo Plan 

šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2017/18. 

 

K točki 5 

Prisotni člani odbora soglasno potrdimo naslednje sklepe:  

  

Sklep 8: VVE Kostanjevica se omogoči nakup namiznih lup in lončkov za opazovanje 

živali v vrednosti 51,52 evrov. 
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Sklep 9: VVE Opatje selo se omogoči nakup kuhinjske posode in pripomočkov za kotiček 

Dom in družina v vrednosti 75,84 evrov. 

 

Sklep 10: POŠ Bilje se omogoči nakup ksilofona v vrednosti 280,08 evrov.  

Po pregledu zbranih ponudb smo se odločili za nakup ksilofona »Glasbenega ateljeja d.o.o.« v 

vrednosti 280,08 evrov. 

 

Sklep 11: POŠ Kostanjevica se omogoči nakup didaktičih iger v vrednosti  92,43 evrov. 

 

Sklep 12: Predmetni stopnji Miren se omogoči nakup družabnih iger v vrednosti 86,09 

evrov.  

 

Sklep 13: Razredni stopnji Miren se omogoči nakup didaktičnih iger in igrač v vrednosti 

90,28 evrov ter 2 bobenčka v vrednosti 40,96 evrov. 

 

 

Seja se je zaključila ob 19. 00 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-1/2017/8 

 

Zapisala                                                                                   
Matejka Bavčar     l. r.                                       žig 

                                 

 

Verifikacijska komisija: 

 

          Lučana Petrovčič, predsednica UOŠS   l. r. 

 

Erika Ferfolja Vidič    l. r. 

Jana Šturm                  l. r. 

Valentina Kavčič        l. r. 
 


