
                    
 

Kraj in datum: Srednja Bistrica, 11. 10. 2016 
Številka: 6007-09/2016-02 
 
 
Zadeva: Zapisnik sestanka Šolskega sklada 
 
Kraj in prostor izvajanja sestanka: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, zbornica šole 
 
Datum izvajanja sestanka: 4. 10. 2016 
 
Prisotni: Lidija Vučko, mag. Terezija Zamuda, Vladimir Mlinarič, Mateja Smodiš in Petra 
Ritonja. 
Opravičeno odsotni: Mateja Žalig in Sandra Smodiš 
Neopravičeno odsoten: Matej Žižek 
 
Začetek sestanka (ura): 14.00 
 
Dnevni red srečanja: 

1. Preverjanje sklepčnosti. 
2. Pregled zapisnika zadnjega srečanja članov UO Šolskega sklada. 
3. Pregled sprememb in sprejem Pravilnika šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica. 
4. Predstavitev aktivnosti »Športni bum na Bistrici«. 
5. 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. Vsi zapisani sklepi zapisnika so bili realizirani. Januarja 2017 se bo pregledalo 
trenutno stanje sredstev šolskega sklada za možnost nadaljnjih nakupov didaktičnih 
pripomočkov. 
 
K3 
V skladu z zakonodajo je prišlo do sprememb Pravilnika šolskega sklada OŠ Prežihovega 
Voranca Bistrica (Glej prilogo 1.). Sočasno se razreši Komisija za subvencioniranje. Novi 
pravilnik bo objavljen na spletni strani šole. Po novem pravilniku se bodo sredstva šolskega 
sklada namenila posameznim razredom ali vrtčevskim skupinam v okviru razširjenega 
programa OŠ (nadarjeni učenci, vstopnine, prevozi). 
Konec šolskega leta se bo izdalo poročilo Šolskega sklada, ki bo sestavni del končnega 
poročila šole ob zaključku šolskega leta. 
Člani Sveta zavoda bodo v septembru 2017 seznanjeni z delovanjem Šolskega sklada. 
 
 



                    
 

Vsi prisotni so sprejeli  
SKLEP 1: 
Strinjajo se z dopolnjenim Pravilnikom Šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 
 
K4 
V nadaljevanju je Petra Ritonja predstavila aktivnosti in zadolžitve neformalnega druženja s 
starši »Športni bum na Bistrici«, ki bo v soboto, 8. 10. 2016 s pričetkom ob 9. uri (Glej prilogo 
2.). Prostovoljni prispevki staršev bodo namenjeni za nakup didaktičnih pripomočkov v šoli. 
 
 
K5 
Pod to točko ni bilo vprašanj in pobud s strani članov. 
 
 
Delovno srečanje je bilo zaključeno ob 15.00 uri. 
 
  
Priloge k zapisniku: 

- Vabilo. 
- Lista prisotnosti. 

- Pravilnik šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 
- Akcijski načrt druženja s starši »Športni bum na Bistrici«. 

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


