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Zapisnik  
 

srečanja članov UO Šolskega sklada,  

ki je bil 17.6.2014 ob 15.00 uri  

v prostoru zbornice OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 

 
Prisotni: člani UO Šolskega sklada po listi prisotnosti. 

 

Dnevni red srečanja: 

 

1. Evalvacija folklorne dobrodelne prireditve. 

2. Predlogi za razporeditev sredstev v obdobju 1-6/2014 (ravnateljica mag. Terezija     

Zamuda). 

3. Vprašanja in pobude članov. 

 

K1 

V mesecu marcu je bila v dvorani na Srednji Bistrici dobrodelna folklorna prireditev, s 

katerim obiskom smo zelo zadovoljni (zmanjkalo sedišč). Ugotavljamo, da trud majhnih otrok 

radi pridejo pogledat sorodniki. Glede na to je izkupiček bil zadovoljiv. Veseli smo, da se je 

donaciji za folklorne obleke odzval tudi delodajalec enega izmed staršev in občina Črenšovci. 

V naravi dela (šivanje, krojenje, likanje in šivanje gumbov) so priskočile na pomoč zaposleni 

v OŠ Prežihovega Voranca Bistrica (Štefka Lebar in Lidija Vučko) ter mame otrok iz vrtca 

Bistrica (Petra Maučec, Silva Bohnec in Mateja Žalig), kjer smo prav tako privarčevali nekaj 

denarja. 

 

K2 

Glede na predloge dela Šolskega sklada so vsi prisotni sprejeli naslednje sklepe: 

 

SKLEP 1: Neporavnane obveznosti za tri otroke (2 iz vrtca in 1 iz šole) pokrijemo iz sredstev 

šolskega sklada. Za vrtec plavalni tečaj v vrednosti 77,00 EUR, za drugega oskrbnino v višini 

102,72 EUR ter za tretjega otroka šole za prehrano in druge dejavnosti, ki so bile povezane s 

stroški v višini 177,80 EUR. 

 

SKLEP 2: Preostala sredstva na računu namenimo za pokritje peskovnika v vrtcu. Natančni 

strošek imenovanega pokrivala bo znan po nabavi in montaži. V kolikor ne bodo porabljena 

vsa sredstva, le ta ostanejo nerazporejena na kontu šolskega sklada. 

 

K3 

Pri zadnji točki smo se pogovarjale o načrtih za naslednje šolsko leto. Eden izmed predlogov s 

strani vrtca je bil, da bi pred veselim decembrom ponudili vizitke, za katere bi se pobiral 

prostovoljni prispevek. 

 

Delovno srečanje je bilo zaključeno ob 16.00 uri. 

 

Zapisala:                   Pregledala in potrdila:  

Lidija Vučko, vzgojitelj pred. otrok             mag. Terezija Zamuda, ravnateljica 

 

Srednja Bistrica, 21.6.2014 


