
3. seja sveta staršev dne 24. 02. 2016  

2d. točka: Poročilo o delu Upravnega odbora Šolskega sklada   
 

 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Vič (UOŠS) svoje delo nadaljuje skladno z načrtovano 

dinamiko. Po seji Sveta staršev 25. 11. 2015 se je UOŠS sestal štirikrat.  

 

Na dopisni seji v mesecu decembru je potrdil Program dela s finančnim načrtom Šolskega 

sklada OŠ Vič za leto 2015/2016, dal soglasje k predlogu Prošnje za pomoč in donatorstvo, 

predlogu Donatorske pogodbe, predlogu informativnega letaka in k spremembi 2. člena Meril 

za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada OŠ Vič (ki na novo določa rok za 

predložitev vloge). 

 

Prav tako na dopisnih sejah v mesecu januarju in februarja je skladno s prispelima vlogama za 

učenko odobril prošnjo za plačilo stroškov za prehrano, za učenca pa plačilo stroškov športnega 

dneva iz sredstev Šolskega sklada. 

 

Na redni seji 9. 2. 2016 je obravnaval vlogo za odpis dolgov iz sredstev Šolskega sklada (po 

temeljiti proučitvi vseh informacij je bila prošnja zavrnjena in predlagane alternativne 

možnosti), informacijo o statusu aktivnosti Šolskega sklada (postavitev posodobljene oz. nove 

spletne podstrani, pridobivanje donacij, izvedba novoletnega bazarja …), stanje sredstev 

Šolskega sklada in opredelil predlog aktivnosti v naslednjem obdobju. 

 

Te vključujejo: 

- dodaten angažma Upravnega odbora Šolskega sklada pri pridobivanju donacij (in 

posredovanje zahval tistim, ki so že donirali), 

- posodobitev Pravil delovanja, 

- vnovičen poziv članom Sveta staršev k promociji aktivnosti in pomena participacije pri 

delovanju Šolskega sklada (v okviru roditeljskih sestankov, ostalih kontaktih izven šole itn.) 

in pridobivanju donacij, 

- priprave na realizacijo predloga o uvedbi (prostovoljnega) mesečnega prispevka v znesku 1 

eur s šolskim letom 2016/2017 (ob podpisu pogodbe o prehrani). 

 

Člani Upravnega odbora si bodo ob siceršnjem zadovoljstvu z dinamiko in doseženimi rezultati 

(pridobljene donacije, uspešna izvedba novoletnega bazarja, stanje sredstev, 

vidnost/prepoznavnost, akti …), aktivno in dodatno prizadevali za uresničitev vseh postavljenih 

ciljev sklada, vključno z razvojnimi. V letnem programu smo si namreč kot enega izmed ciljev 

zadali povečanje razvojne/spodbujevalne vloge sklada. 

 

Ob tem pa bi se želeli tudi vodstvu in delavcem šole zahvaliti za proaktiven pristop pri izvedbi 

vseh dosedanjih aktivnosti, zlasti promociji sklada, postavitvi spletne strani, oblikovanju 

letakov itn. 

 

Pripravil: Saša Keleman, predsednik UO ŠS 

 

PREDLOG SKLEPA:  SKLEP 20160224-2: Sveta staršev se je seznanil predsednika UOŠS o 

aktivnostih UOŠS v obdobju november 2015 – februar 2016 in podprl predlog nadaljnjih 

aktivnosti. 


