
1 / 1 

1. seja sveta staršev dne, 25.9.2019 
4c. točka: Poročilo UO Šolskega sklada Svetu staršev OŠ Vič 
 
 

V obdobju od zadnjega poročanja o aktivnostih Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Vič 
(UOŠS) in poslovanju Šolskega sklada (ŠS) na 5. seji Sveta staršev dne 12. 6. 2019, je UOŠS 
na 2. redni seji obravnaval realizacijo aktivnosti iz letnega programa dela (vsi zastavljeni cilji iz 
letnega programa dela so bili realizirani) in ostale redne točke, medtem ko ostalih aktivnosti 
zaradi počitniškega časa ni izvajal. 
 
Stanje sredstev ŠS je na dan 19. 9. 2019, upoštevaje začetno stanje sredstev v šolskem letu 
2018/2019, porabo in pridobivanje sredstev (skladno s programom dela in finančnim načrtom), 
znašalo 9.672,56 EUR. 
 
Načrt aktivnosti za naslednje obdobje vključuje: 

 priprava letnega programa dela s finančnim načrtom za šolsko leto 2019/2020, 

 v tem okviru opredelitev aktivnosti pridobivanja sredstev (glede na stanje sredstev šolskega 
sklada), 

 obravnava vlog oz. prošenj za dodelitev denarne pomoči in proučitev možnosti, da se 
dodatni  poudarek nameni t. i. razvojnim vsebinam (nadstandard, nadarjeni, …), 

 ažuracija informacijskih oz. promocijskih gradiv šolskega sklada, 

 obravnava spremembe Meril za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev ŠS. 
 
Članom Upravnega odbora šolskega sklada, ki je bil konstituiran na seji dne 6. 10. 2015, 
skladno s pravili delovanja (8. in 23. člen) mandat poteče 6. 10. 2019, zato je potrebno dotlej 
imenovati nove člane. Pri tem je Svet staršev zaradi odstopa oz. neprisotnosti dveh prvotno 
imenovanih članov, imenoval nadomestna predstavnika, in sicer na seji dne 28. 9. 2016 
gospoda Igorja Divjaka, na seji dne 27. 9. 2017 pa gospo Matejo Štempelj. Štiri člane UOŠS 
imenuje Svet staršev izmed predstavnikov staršev v Svetu staršev ali staršev učencev šole, tri 
člane pa potrdi Svet šole na predlog zbora delavcev šole izmed predstavnikov strokovnih 
delavcev šole. 
 
Predlog sklepa 
»Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika UO ŠS OŠ Vič o aktivnostih med 
obema sejama.« 
 
 
V Ljubljani 20. 9. 2019 za UOŠS pripravil Saša Keleman 
 
 


