
2. seja sveta staršev dne 25. 11. 2015 

3. točka: Poročilo o delu Upravnega odbora Šolskega sklada 

 

Po imenovanju članov na seji Sveta staršev se je UOŠS sestal dvakrat. Na prvi - konstitutivni 
- seji (6. 10.) smo se med drugim seznanili s stanjem aktivnosti in finančnih sredstev 
šolskega sklada ter dogovorili o okvirni časovnici in vsebini aktivnosti v naslednjem obdobju, 
vključno z naborom prioritetnih nalog za povečanje prepoznavnosti sklada, njegove vloge in 
sredstev. 
 
Skladno s tem so bili do obravnave na drugi seji (18. 11.) pripravljeni naslednji dokumenti: 

- predlog Programa dela in finančnega načrta: 

 vsebuje strukturiran nabor aktivnosti pridobivanja in porabe sredstev, intenziviranja 

ter povečanja prepoznavnosti sklada, povečanja razvojne/spodbujevalne vloge 

sklada ter statutarnih opravil, 

 na strani pridobivanja sredstev bo ob uveljavljenih načinih bistveno okrepljeno 

pridobivanje donatorskih sredstev (za namen česar so tudi že opredeljene in 

dogovorjene aktivnosti), 

 na strani porabe sredstev bo glavnina namenjena pomoči socialno oz. ekonomsko 

šibkejšim, hkrati pa tudi drugim namenom (pomoč nadarjenim učencem, oprema …), 

 člani UOŠS smo zavezani k temu, da s svojim angažmajem prispevamo k realizaciji 

zastavljenih ciljev, 

 poročanje Svetu OŠ Vič in Svetu staršev OŠ Vič, 

- predlog donatorske pogodbe: 

 unificiran model pogodbe za pridobivanje donatorskih sredstev 

- predlog posodobitve oblike in vsebine spletne strani: 

 namenu prilagojena zasnova, preglednost, obrazci, podatki, informiranje … 

- osnutek dopisa, ki ga bomo naslovili na donatorje: 

 namenu prilagojena vsebina (splošno in konkretni nameni), 

 primarni naslovniki: podjetja in ustanove, ki delujejo v okolišu oz. so vključena v 

delovanje šole, 

- zasnova letaka; 

 informiranje o namenu in značilnostih sklada, 

 podporna vsebina za zbiranje sredstev ob dogodkih in iz naslova donacij. 

V skladu z dogovorjeno časovnico bo: 
- donatorska pogodba uporabljena za prejemanje donacij, 

- Program dela in finančni načrt sprejet na korespondenčni seji do konca meseca 

novembra, 

- spletna stran šolskega sklada posodobljena do 27. 11., 

- dopis za donatorje pripravljen (vsebinsko, oblikovno) do konca novembra; v začetku 

decembra bo posredovan na naslove, ki jih člani UOŠS in SS posredujejo gospe Hosta 

(možno pa ga bo tudi osebno vročati), 

- do začetka decembra pripravljen (vsebinsko, oblikovno, tiskanje) tudi letak. 

Člani UOŠS smo sicer v tem obdobju v okviru pristojnosti odločali tudi o petih vlogah oz. 
predlogih za dodelitev denarne pomoči učencu/-ki pri plačilu tabora. 
 
Za obravnavo na seji sveta staršev: 
- posredovanje predlogov za doniranje (naslovi podjetij oz. angažma članov sveta staršev), 



- mnenje/usmeritev sveta staršev glede predloga, da bi se kot (dodaten) način pridobivanja 

sredstev za šolski sklad predvidel tudi prispevek staršev; ti bi ob sklepanju pogodb za 

prehrano označili tudi (ne)strinjanje s tem, da se jim pri vsakokratni položnici za prehrano 

obračuna znesek v določeni višini (npr. 1 EUR), ki bi bil namenjen polnjenju šolskega 

sklada. Strošek bi se obračunal 10x v šolskem letu, šola pa tudi razpolaga z ustrezno IT 

podporo, ki bi omogočila izvedbo predloga. Ta bi se sicer uveljavil z novim šolskim letom. 

 

Pripravil: Saša Keleman 

PREDLOG SKLEPA:  

SKLEP 20151125-3: Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika UOŠS o 

aktivnostih UOŠS v obdobju oktober – november in podal usmeritve glede predloga 

dodatnega načina pridobivanja sredstev. 


