
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 

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

20. 10. 2020, ob 17.00  v Osnovni šoli Miren, v učilnici št. 1. 

 

Prisotni člani: 

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

- člani: ga. Erika Ferfolja Vidič, ga. Martina Srnjak, ga. Matejka Bavčar, ga. Tanja 

Devetak. 

 

Opravičeno odsotni: g. Srečko Trogar (s pisno izjavo je potrdil vse sklepe, sprejete na seji). 
 

Sejo je vodila ga. Lučana Petrovčič. 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne 

    šole Miren 

3. Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2019/20 

4. Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2020/21 

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 2. redne seje UOŠS.  

 

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

podpišejo vsebino zapisnika 2. redne seje. 

 

Po »Pravilniku o delovanju šolskega sklada« se vnese sklepe korespondenčnih sej v zapisnik 

naslednje redne seje.  
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Sklepi korespodenčnih sej 

 

Korespondenčna seja, 18. 2. 2020 

  

Ravnateljica Osnovne šole Miren, mag. Nikolaja Munih, prof. def., je na UOŠS naslovila 

prošnjo, da bi iz sredstev šolskega sklada delno krili stroške za udeležbo nadarjenih in 

radovednih učencev naše šole na programu, ki se bo izvajal v CŠOD na Vojskem.  

 

Sklep 3: Za vsakega posameznega učenca, ki se bo udeležil programa v CŠOD na Vojskem 

od 27. do 29. marca 2020, se iz sredstev šolskega sklada prispeva 35 evrov (kritje stroškov 

udeležbe). 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

Opomba: Eden od namenov sklada je tudi financiranje dejavnosti, ki niso sestavina 

izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.  

  

Korespondenčna seja, 9. 6. 2020 

 

Razredničarki 9. a in 9. b razreda, ga. Tadeja Štokelj in ga. Marta Petrović, sta na UOŠS 

naslovili prošnjo za nakup darilc za devetošolce ob zaključku devetletne osnovne šole.  

 

Sklep 4: Iz sredstev šolskega sklada se ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja 

nabavi darila za devetošolce. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

Opomba: Letos devetošolci niso porabili denarja od zbiranja papirja, (ki ga imamo nakazanega 

na računu šolskega sklada), ki ga po navadi prispevamo za zaključno ekskurzijo. 

 

K točki 3 

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

gradivo, poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2019/20 in plan Šolskega sklada 

Osnovne šole Miren za leto 2020/21.    

 

Sklep 5: Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2019/20. 

 

K točki 4 

Sklep 6: Prisotni člani Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren potrdijo 

Plan šolskega sklada Osnovne šole Miren za šolsko leto 2020/21.  

Ga. Lučana je opozorila, da se plan šolskega sklada tekom šolskega leta izjemoma lahko tudi 

spremeni, če so potrebe posameznih enot upravičene. 

  

K točki 5 

 

Prisotni člani odbora soglasno potrdimo naslednje sklepe: 
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Sklep 7: Podružnični osnovni šoli Bilje se omogoči nakup zvočnika xplore XP8818 dualit 

900w v skupni vrednosti 169,99 €.   

 

Sklep 8: Podružnični osnovni šoli Kostanjevica na Krasu se omogoči nakup didaktičnih 

igrač v skupni vrednosti 200,00 €.  

 

Sklep 9: VVE Kostanjevica na Krasu se omogoči nakup zvočnika PA 12 blaupunkt v 

skupni vrednosti 179,90 €.  

 

Sklep 10: VVE Kostanjevica na Krasu se omogoči nakup gugalnice v skupni vrednosti 

30,00 €.  

 

Sklep 11: VVE Miren se omogoči nakup didaktičnih igrač v skupni vrednosti 134,35 € 

(Euromix d.o.o.) 

 

Sklep 12: VVE Miren se omogoči nakup didaktičnih igrač v skupni vrednosti 29,89 € 

(Pikapolonica) 

 

Sklep 13: VVE Bilje se omogoči nakup pečice v skupni vrednosti 328,93 €.  

 

K točki 6 

Sklep 14: 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 otroka za celo šolsko leto. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Obrazložitev: Dne 7. 10. 2020 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 za svojega otroka. Na podlagi poročila svetovalne 

delavke smo člani Upravnega odbora prepoznali vlogo kot upravičeno. 

 

Sklep 15: 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 otroka za celo šolsko leto. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Obrazložitev: Dne 7. 10. 2020 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 za svojega otroka. Na podlagi poročila svetovalne 

delavke smo člani Upravnega odbora prepoznali vlogo kot upravičeno. 

 

Seja se je zaključila ob 19.00 uri. 

 

Evidenčna številka: 900-3/2020/4 
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Zapisala                                                                                   
 

Matejka Bavčar    l.r.                                             žig 

                                 

Verifikacijska komisija: 

 

            Lučana Petrovčič, predsednica UOŠS    l.r.                                                 

Valentina Kavčič    l.r.                                              

 

Martina Srnjak    l.r.                                              


