
Osnovna šola Vič 

Abramova 26, Ljubljana 

 

Datum: 17. 12. 2014 

Štev.: 2014/15-1-1 

Zapisnik 

2.seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Vič, ki je bila v ponedeljek, 15. 12. 

2014 ob 17.00 v zbornici šole na Abramovi 26 

 

Prisotni: Sabina Zalar, Tanja Nosan, Alenka Schweiger, Andrej Štrakl, Andreja 

Šekoranja, Majda Horvat, Danilo Lukner, Jasna Papler, Zdenka Hosta. 

 

Osnutek dnevnega reda:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

2. Formalno konstituiranja UO Šolskega sklada OŠ Vič. 

3. Poročilo predsednice šolskega sklada o dosedanjem delu. 

4. Izvolitev predsednika/ce Šolskega sklada OŠ Vič. 

5. Pregled in obravnava prispele pošte. 

6. Obravnava Pravil delovanja šolskega sklada OŠ Vič. 

7. Razno. 

 

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Člani Šolskega sklada so potrdili osnutek dnevnega reda in dodali sedmo točko: obravnava 

meril za dodelitev socialne pomoči, točka razno tako postane pod zaporedno številko osem. 

Sklep: Šolski sklad potrjuje predlagani dnevni red z dodano osmo točko dnevnega reda. 

 

K2) Formalno konstituiranja UO Šolskega sklada OŠ Vič 

Predsednica šolskega sklada je prisotne seznanila z nadomestnim članom v upravnem odboru 

šolskega sklada. Prejšnjemu članu je prenehalo članstvo, nasledil ga je g. Andrej Štrakl do 

izteka mandata dosedanjih članov šolskega sklada: 19. 5. 2015. 

Sklep: Upravni odbor Šolskega sklada za šolsko leto 2014/2015 je konstituiran. 



K3) Poročilo predsednice šolskega sklada o dosedanjem delu 

Predsednica šolskega sklada je poročala o dosedanjem delu sklada. Po poročilu se je med 

člani razvila razprava s predlogi o nadaljnjem delu, sprejeti pa so bili sklepi: 

Sklep 1: Člani šolskega sklada so se seznanili s poročilom predsednice šolskega sklada. 

Sklep 2: Poenostavi se dostop do šolskega sklada na šolski spletni strani. 

Sklep 3: Na vsaki seji sveta staršev člani poročajo o delu šolskega sklada. 

 

K4) Izvolitev predsednika/ce Šolskega sklada OŠ Vič 

Otrokoma predsednice šolskega sklada se bo iztekel status učenca naše šole, zato je 

predsednica predlagala, da upravni odbor šolskega sklada izvoli novega predsednika. Upravni 

odbor je sprejel  

sklep: Upravni odbor šolskega sklada je z javnim glasovanjem soglasno za predsednika 

Šolskega sklada OŠ Vič izvolil g. Andreja Štrakla. Ga. Alenka Schweiger do konca šolskega 

leta 2014/2015 ostaja članica šolskega sklada. 

 

K5) Pregled in obravnava prispele pošte 

Sklep: Šolski sklad ugotavlja, da ni bilo prispele pošte v času med obema sejama. 

K6) Obravnava Pravil delovanja šolskega sklada OŠ Vič 

Člani šolskega sklada so obravnavali Pravila šolskega sklada sprejeta dne, 19. 5. 2010. Po e-

pošti prejmejo vsi člani Pravila šolskega sklada in podajo svoja mnenja. 

Sklep: Člani šolskega sklada pošljejo svoje mnenje in pripombe na Pravila šolskega sklada do 

15. 1. 2015. 

 

K7) Merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada OŠ Vič 

Paplerjeva je pripravila: Merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev šolskega      

sklada OŠ Vič in predlog vloge za ta merila. Dokument prejmejo člani po e-pošti in pošljejo 

svoje mnenje. 

Sklep: Člani šolskega sklada pošljejo svoje mnenje o merilih in vlogi do 15. 1. 2015. 

 

K8) Razno 

Pod to točko ni bilo razprave. 

Seja je bila končana ob 18.30. 

Zapisala: Zdenka Hosta 


