
 
2. seja sveta staršev dne 29.11. 2017  

2.c točka: Poročilo o delovanju Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Vič  

 
 

V obdobju od zadnjega poročanja o aktivnostih Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Vič 

(UOŠS) in poslovanju Šolskega sklada na 1. seji Sveta staršev dne 27. 9. 2017 je UOŠS: 

 na 1. redni seji med drugim sprejel Program dela s finančnim načrtom Šolskega sklada OŠ 

Vič za šolsko leto 2017/2018 v okviru katerega se bodo izvajale aktivnosti ter sprejel sklep 

o pripravi posebnega tematskega koledarja, 

 na 2. dopisni seji odobril dodelitev denarne pomoči štirim učencem pri plačilu stroškov 

dejavnosti, naravoslovnega tabora oz. zimske šole v naravi, 

 na 3. dopisni seji odobril financiranje nakupa mize za namizni tenis (Tržaška). 

 

Program dela, ki je priložen poročilu, vsebuje pregled načinov pridobivanja sredstev, porabe 

sredstev, aktivnosti za promocijo in povečanje prepoznavnost sklada, njegove spodbujevalne 

vloge in ostalih aktivnosti, ki se bodo izvajale v tem šolskem letu. Finančni načrt ob začetnem 

stanju sredstev 8.441,42 EUR predvideva pridobitev 3.000 EUR novih sredstev ter porabo le-

teh vsaj v taki višini za namene skladno s pravili in programom dela. Informacija o zadnjem 

stanju sredstev bo podana neposredno na seji. 

 

V okviru Programa dela je bila kot novost pri pridobivanju sredstev dogovorjena izdelava 

posebnega tematskega koledarja v sodelovanju z vodstvom šole, učitelji in učenci. Zanj si bomo 

prizadevali pridobiti tudi sponzorska sredstva, pridobiti pa ga bo mogoče na decembrskih 

prireditvah s prostovoljnimi prispevki, pri sami izdelavi bodo zaradi specifik tehnične izvedbe 

in skladno s pravili oz. programom deloma uporabljena tudi sredstva sklada. Skladno s tem je 

časovnica izvedbe zbiranja prostovoljnih prispevkov staršev preko vnovičnega namenskega 

pošiljanja bianco položnic odvisna od realizacije pridobivanja sredstev iz naslova ostalih virov 

(donacij, zbiralnih akcij, prostovoljnih prispevkov za izdelke itn.). 

 

 

Pripravil: Saša Keleman  

 

Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika UO ŠS OŠ Vič o 

aktivnostih med obema sejama ter s Programom dela s finančnim načrtom za šolsko leto 

2017/2018.  


