
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datum: 19. 4. 2018 

Štev.: 190418/2-2 

 

Zapisnik 

druge redne seje UO Šolskega sklada OŠ Vič, ki je bila v sredo, 18. 4. 2018 ob 17.00 

v zbornici šole na Abramovi ulici 26 

 

Prisotni: Saša Keleman, Igor Divjak, Suzana Prebil, Danilo Lukner. 

Opravičeno odsotni: Emanuela Vodeb, Mateja Štempelj, Jasna Papler. 

Vabljeni: Aleksandra Čergan Ristič, Zdenka Hosta. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

2. Pregled zapisnika 7. dopisne seje. 

3. Informacija o stanju sredstev. 

4. Pregled prispele pošte – 8 prejetih vlog za (so)financiranje naravoslovnega tabora. 

5. Računi (za koledar, smučarsko opremo). 

6. Aktivnosti do konca šolskega leta. 

7. Razno. 

 

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Sklep: UOŠS OŠ Vič je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 

 

K2) Pregled zapisnika 7. dopisne seje 

Sklep: UOŠS OŠ Vič potrjuje zapisnik 7. dopisne seje, pri čemer so upoštevaje končni znesek 

računa za nabavo smučarske opreme (512,39 EUR), soglašali, da se predhodno že odobreni 

znesek kritja iz sredstev šolskega sklada (500,00 EUR) poveča za znesek razlike po prejetem 

računu (to je za 12,39 EUR). 

OSNOVNA ŠOLA VIČ 
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K3) Informacija o stanju sredstev 

Prisotni so se seznanili s stanjem sredstev na računu šolskega sklada, ki je po izdatkih do 18. 

4. 2018 znašalo: 7.686,26 EUR. 

Sklep: UOŠS OŠ Vič se je seznanil s stanjem sredstev Šolskega sklada OŠ Vič, ki na dan 18. 

4. 2018 znaša 7.686,26 EUR. 

 

K4) Pregled prispele pošte – 8 prejetih vlog za (so)financiranje naravoslovnega tabora  

Prisotni so se seznanili s šestimi vlogami za financiranje tabora, eno vlogo za delno 

subvencioniranje tabora ZŠN in dnevov dejavnosti do konca šolskega leta, ter vlogo za pomoč 

pri financiranju nadstandardne dejavnosti za dva učenca in sprejel  

sklep: učencem se v celoti krijejo stroški naravoslovnega tabora v Rakovem Škocjanu. 

Dvema učencema pa je bila pomoč s sklepom odobrena že na drugi dopisni seji v tem 

šolskem letu. 

Učenki šestega razreda se do konca šolskega leta krijejo stroški šolskih dejavnosti in 

dokončno se poplača zimska šola v naravi. 

 

K5) Računi (za koledar, smučarsko opremo) 

Člani UOŠS OŠ Vič so pregledali prispele račune za nabavo smučarske opreme in za tisk 

koledarja. Nabava smučarske opreme presega odobreni znesek 500 EUR za 12,39 EUR, s 

čimer se je UOŠS OŠ Vič strinjal in ga je potrdil s sklepom št. 2, pri tisku koledarjev pa je 

odobreni proračun za ta namen materialno presežen. Kljub temu smo z izdelavo koledarja 

spodbudili dinamiko aktivnosti, koledar, v katerega so vodstvo šole, učitelji in učenci vložili 

veliko truda pa je tudi širše uporaben, in ker jih je ostalo na razpolago še nekaj, so člani 

UOŠS OŠ Vič soglasno sprejeli 

sklep: UOŠS OŠ Vič na Svet osnovne šole Vič naslovi prošnjo za sofinanciranje plačila tiska 

koledarja v znesku 494,50 EUR. Znesek se nakaže na račun šolskega sklada. Preostanek 

koledarjev šola uporabi za svojo promocijo in jih lahko uporabi po svoji presoji (npr. na 

zaključni prireditvi 10. literarnega natečaja Moja rodna domovina, ob sprejemu prvošolcev 

ipd.). 

 

 

 

 



K5) Aktivnosti do konca šolskega leta  

Do konca šolskega leta bodo člani šolskega sklada aktivno sodelovali na junijskem Vičkovem 

dnevu, ostalih večjih prireditev pa do konca šolskega leta ne pričakujemo. 

Sklep: UOŠS OŠ Vič bo aktivno sodeloval pri Vičkovem dnevu. 

 

K6) Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Seja UO ŠS OŠ Vič je bila zaključena ob 17.45. 

 

Zapisala: Zdenka Hosta, pom. ravnatelja 

 

       Saša Keleman, predsednik UO ŠS OŠ Vič 

 


