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5. seja sveta staršev dne 08. 06. 2016 

2.d točka: Informacija Upravnega odbora Šolskega sklada Svetu 
staršev s predlogom sklepa 
 

 

Dosedanje aktivnosti Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Vič (UOŠS) in 
poslovanje ŠS so bile predstavljene na sejah Sveta staršev dne 25. 11. 2015, 24. 2. 
2016 in 20. 4. 2016 ter na seji Sveta šole dne 25. 2. 2016. 
 
V obdobju od zadnjega poročanja o aktivnostih UOŠS na seji Sveta staršev 20. 4. 2016 
so bila pridobljena še dodatna donacijska sredstva (nekatera pa so še v pridobivanju), 
poleg rednih pa so se izvajale tudi ostale predhodno dogovorjene aktivnosti (za 
dodatno okrepitev prepoznavnosti, za povečanje sredstev, sodelovanje pri izvedbi 
načrtovanih šolskih prireditev/dogodkov, posodabljanje preostalih aktov s področja 
delovanja …). 
 
Skladno s potrjenim letnim Programom dela ŠS1 in sklepom Sveta staršev z dne 25. 
11. 20152 v tem obdobju potekajo tudi priprave na realizacijo predloga o uvedbi 
(prostovoljnega) prispevka staršev. 
 
V skladu s prvotno predvideno obliko realizacije tega načina pridobivanja sredstev bi 
starši 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 
in bi se uveljavil z novim šolskim letom 2016/2017. 
 
Po preverbi različnih vidikov (tehnični, IT, pogodbeni, administrativni, knjigovodski, 
praksa na drugih šolah …) realizacije se aktivnosti vodijo v smeri dvofazne uvedbe 
takega predloga. To pomeni, da bi še v letošnjem šolskem letu najprej uvedli možnost 
enkratnega prostovoljnega prispevka staršev, ki bi ga glede na odziv staršev, 
pridobljene izkušnje in tehnične možnosti potem v naslednjem šolskem letu lahko 
nadomestil mesečni prispevek, do katerega bi se starši opredelili vnaprej.  
 
V obeh primerih bi bila načrtovana končna ciljna zneska podobna, s tem da bi v prvem 
(to je predlaganem) primeru starši dopis s predizpolnjeno položnico prejeli skupaj s 
pogodbo za prehrano, medtem ko bi uvedba mesečnega prispevka v tej fazi zahtevala 
nekaj več administracije in logistike (najprej pogodba s spremnim dopisom za 
opredelitev, sprememba obstoječe pogodba ni možna, nato razširitev obstoječih 
položnic s tehničnimi platmi izvedbe …). 
 
UOŠS se bo do predloga spremembe formata takega načina zbiranja sredstev 
formalno opredelil na seji, ki je sklicana za 15. 6. 2016. V letošnjem šolskem letu Šolski 

                                                 
1 V Programu dela je zbiranje sredstev predvideno s prispevki staršev preko položnic in sicer na način pridobitve 
predhodnega soglasja, na podlagi česar se ob redni mesečni položnici obračuna/vplača tudi znesek prispevka za ŠS 
(predvidoma v višini 1 EUR). 
2 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. Sklep je bil sprejet 
s 30 glasovi. 
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sklad sicer še ni zabeležil prostovoljnega prispevka staršev (razen v okviru izvedbe 
šolskih dogodkov/prireditev, kar pa je že sicer predvideno v Programu dela). 
 
V Ljubljani 3. 6. 2016 za UOŠS pripravil Saša Keleman 

 

 

Predlog sklepa 
»Svet staršev se je seznanil s poročilom o aktivnostih UOŠS in podprl 
predlagano spremembo oblike in načina zbiranja prostovoljnih prispevkov 
staršev.« 
 
 
 

 


