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ZAPISNIK 

 
                                                                 

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

ponedeljek, 11.  02. 2019, ob 17.30  na matični šoli v učilnici št. 1.  

 

Prisotni člani: 

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

- člani: ga. Valentina Kavčič, ga. Jana Šturm, ga. Erika Ferfolja Vidič, ga. Tanja 

Devetak, ga. Martina Srnjak, ga. Matejka Bavčar, g. Srečko Trogar. 

 

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

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

3. Primopredaja med starim in novim Upravnim odborom Šolskega sklada  

4. Imenovanje predsednika, namestnika in zapisnikarja novega Upravnega odbora Šolskega   

    sklada   

5. Razno  

 

K točki 1 

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

ugotovi, da je odbor sklepčen. Uvodoma predstavi dnevni red. Predlaga spremembo dnevnega 

reda. Pod točko 5 se doda »Obravnava vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada, »Razno« 

pa se predstavi pod točko 6. 

 

Sklep 1: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

predlagani dnevni red.  

 

K točki 2  

Ga. Lučana Petrovčič predstavi vsebino zapisnika 5. redne seje UOŠS.  

 

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

podpišejo vsebino zapisnika 5. redne seje. 
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K točki 3 

Ga. Lučana Petrovčič izvede primopredajo dokumentov med starimi in novimi člani UO 

šolskega sklada. V svojem imenu, in tudi v imenu ravnateljice, ge. Nikolaje Munih, se starim 

članom UO zahvali za triletno prostovoljno in brezplačno delo. Novim članom predstavi pomen 

šolskega sklada OŠ Miren ter vlogo Upravnega odbora.  

 

K točki 4 

Ga. Lučana Petrovčič vodi imenovanje predsednika, namestnika in zapisnikarja novega UO 

šolskega sklada. V skladu s 15. členom Pravilnika šolskega sklada Osnovne šole Miren poudari 

sledeče: »V kolikor je predsednik sklada predstavnik staršev, mora biti namestnik predstavnik 

strokovnih delavcev zavoda in obratno«. 

 

Sklep 3: Novi člani UO se soglasno odločimo za javno glasovanje. 

 

Sledi imenovanje predsednika, namestnika in zapisnikarja novega UO šolskega sklada.  

Prva in edina predlagana za novo predsednico je predstavnica Osnovne šole Miren, ga. Lučana 

Petrovčič. Vsi prisotni člani z dvigom rok potrdimo novo predsednico UO šolskega sklada 

Osnovne šole Miren.  

  

Sklep 4:  Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren je ga. 

Lučana Petrovčič.  

  

Poleg predsednice izvolimo še namestnico ter zapisničarko. Vsi novi prisotni člani soglasno z 

dvigom rok potrdimo namestnico novega UO šolskega sklada OŠ Miren.   

  

Sklep 5: Namestnica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren je ga. Erika 

Ferfolja Vidič.   

  

Vsi novi prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdimo zapisničarko novega UO šolskega 

sklada OŠ Miren.   

  

Sklep 6: Zapisničarka Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren je ga. 

Matejka Bavčar.  

 

K točki 5 

Ga. Lučana Petrovčič prebere mnenje svetovalne delavke za ugotavljanje upravičenosti do 

denarne pomoči iz šolskega sklada. Vlagateljica je prosila za plačilo stroškov, ki bodo nastali 

do konca šolskega leta za plačevanje obveznih dejavnosti, ki jih organizira šola za svoja dva 

otroka. Na podlagi poročila svetovalne delavke smo člani Upravnega odbora prepoznali vlogo 

kot upravičeno. 

 

 



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 

 

                  
 
 

 

Sklep 7: 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 za oba otroka do konca šolskega leta. 

K točki 6 

Spremeniti bo potrebno pravilnik o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada v točki, ki se 

nanaša na dohodek na družinskega člana. Ne bodo se več upoštevali odstotki, temveč 

dohodkovni razred. Pravilnik moramo prilagoditi spremembam. 

 

Seja se je zaključila ob 18. 30 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-1/2019/5 

 

Zapisala                                                                                   
 

Matejka Bavčar   l. r.                                               žig 

                                 

 

Verifikacijska komisija: 

 

          Lučana Petrovčič, predsednica UOŠS   l. r. 

 

Erika Ferfolja Vidič   l. r.  

 

Srečko Trogar   l. r.    
 


