
                    
 

Kraj in datum: Srednja Bistrica, 20. 10. 2015 
Številka: 900-04/2015-03 
 
 
Zadeva: Zapisnik 1. sestanka Šolskega sklada 
 
Kraj in prostor izvajanja sestanka: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, zbornica šole 
 
Datum izvajanja sestanka: 13. 10. 2015 
 
Prisotni: Lidija Vučko, mag. Terezija Zamuda, Vladimir Mlinarič, Mateja Smodiš, Sandra 
Gjerek, Mateja Žalik in Petra Ritonja. 
 
Neopravičeno odsoten: Matej Žižek 
 
Začetek sestanka (ura): 17.05 
 
Dnevni red srečanja: 

1. Preverjanje sklepčnosti. 
2. Pregled zapisnika zadnjega srečanja članov UO Šolskega sklada. 
3. Konstituiranje predsedstva UO Šolskega sklada. 
4. Obravnava in sprejem pravilnika ter vloge o kriterijih za uveljavljanje dodelitve 

sredstev učencem za subvencioniranje iz sredstev šolskega sklada. 
5. Finančno poročilo UO Šolskega sklada. 
6. Načrt dela UO Šolskega sklada v mandatnem obdobju 2015-2019 s poudarkom dela v 

tekočem šolskem letu. 
7. Vprašanja in pobude članov. 

 
K1 
Lidija Vučko, predsednica UO Šolskega sklada, je preverila prisotnost članov UO Šolskega 
sklada.  
 
K2 
Prebran je bil zapisnik zadnjega srečanja članov UO Šolskega sklada. Vsi prisotni so se strinjali 
z zapisanim. 
 
K3 
Vsi prisotni so sprejeli 
SKLEP 1: 
za konstituiranje predsedstva UO Šolskega sklada za mandatno obdobje 2015-2019: 

- predsednica   – Lidija Vučko, 
- podpredsednica  – Mateja Smodiš, 
- zapisničarka   – Petra Ritonja. 

 
 
 



                    
 

K4 
Člani UO Šolskega sklada so pregledali Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodelitve sredstev 
učencem za subvencioniranje iz sredstev šolskega sklada in vlogo za dodelitev sredstev iz 
šolskega sklada (Glej prilogo.). Mateja Žalik je predlagala, da bi v pravilniku bilo potrebno 
spremeniti razmerja v točkovanju pri podrobnejših kriterijih, saj otroški dodatek ne odraža 
trenutnega finančnega stanja v družini. Pripomb na vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega 
sklada ni bilo. 
 
Vsi prisotni so se strinjali s predlaganim, zato so sprejeli  
SKLEP 2:  
Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje iz 
sredstev šolskega sklada se dopolni (Glej prilogo 1.). 
 
Lidija Vučko je povedala, da se bo nov pravilnik predstavil na 1. skupnem roditeljskem 
sestanku v novem šolskem letu 2016/17. 
Ravnateljica je poudarila, da bosta dopolnjen pravilnik in vloga objavljena na spletni strani 
šole. 
Starši lahko pošljejo vlogo kadarkoli med šolskim letom do izrabe sredstev. Zato je 
ravnateljica predlagala, da se doda nov člen (9. člen) v pravilniku: »Sklad za svoje obveznosti 
odgovarja s sredstvi, ki jih zbira in z njimi razpolaga do izrabe sredstev.« 
 
Vsi prisotni so sprejeli 
SKLEP 3: 
Člani komisije za dodelitev sredstev so: Lidija Vučko, Mateja Žalik, Vladimir Mlinarič in 
Erika Hvala. Vloge bo sprejemala pedagoginja Erika Hvala. 
 
SKLEP 4: 
Staršem bo poslano obvestilo (zloženka) v papirni obliki, kjer bodo obveščeni o namenu 
delovanja Šolskega sklada. Pravilnik, vloga in ostale informacije bodo objavljene na spletni 
strani šole. 
 
SKLEP 5:  
Komisija za dodeljevanje sredstev se bo sestajala po potrebi skozi celo šolsko leto. 
 
K5 
Ravnateljica Terezija Zamuda je predstavila finančno poročilo UO Šolskega sklada. Trenutno 
stanje na računu Šolskega sklada je 2.048,85 eur. 
V nadaljevanju je predlagala, da bi iz sredstev šolskega sklada poravnali del neporavnanih 
stroškov za kosilo za enega učenca, ki znaša 261,63 eur.  
Vsi prisotni so sprejeli  
SKLEP 6: 
Šolski sklad nameni 100,00 eur za poravnanje zapadlih obveznosti za omenjenega učenca. 
Ostale stroške bodo starši poravnali obročno. 
 
 
 



                    
 

K6 
Vsi prisotni so sprejeli 
SKLEP 7: 
Na vseh prireditvah v organizaciji vrtca in šole bo možnost prostovoljnega prispevka za 
Šolski sklad pod sloganom »Podarim – doživim«. 
Ravnateljica je predlagala za šolsko leto 2016/17 športne aktivnosti s starši in otroci 
(odbojka, nogomet). Prijavnina na te aktivnosti bo prispevek za Šolski sklad. 
Sandra Gjerek je predlagala za šolsko leto 2017/18 gledališke predstave v organizaciji staršev 
in zaposlenih v zavodu. 
 
K7 
Lidija Vučko je povedala, da bo v prihodnje pošiljala vabila po elektronski pošti. Prejemniki 
pošte potrdijo prebrano s kratkim povratnim sporočilom. 
 
 
Delovno srečanje je bilo zaključeno ob 19. uri. 
 
 
 
  
Priloge k zapisniku: 

- Vabilo. 
- Lista prisotnosti. 
- Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje iz sredstev 

šolskega sklada. 
- vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. 

 

 
 
 
 
 
Zapisala: Petra Ritonja, prof. RP  Pregledala in potrdila: mag. Terezija Zamuda 
 
 
 
 
 


