
3. seja sveta staršev dne 25. 01. 2017  

2d. točka: Poročilo o delu Upravnega odbora Šolskega sklada in poslovanju 
Šolskega sklada 
 
 
V obdobju od zadnjega poročanja o aktivnostih Upravnega odbora Šolskega sklada 
OŠ Vič (UOŠS) in poslovanju Šolskega sklada na 2. seji Sveta staršev 16. 11. 2016 
se UOŠS ni sestal na redni ali korespondenčni seji. 
 
Ne glede na to je bilo v tem obdobju izvedenih več pomembnih aktivnosti: 

 tehnična priprava in razdelitev dopisov staršem za namen zbiranja prostovoljnih 
prispevkov, 

 kontaktiranje donatorjev – podjetij, 

 umestitev novih vsebin na spletno stran Šolskega sklada (Program dela, Pravila 
delovanja, dopis za starše, posodobitev ostalih vsebin – člani, donatorji, preglednost 
…), 

 prireditve v organizaciji šole, na katerih je potekalo zbiranje prostovoljnih prispevkov 
(novoletni bazar, prednovoletni koncert, novoletni ples), 

 objava zahvale staršem in podjetjem za njihove prispevke na spletni strani Šolskega 
sklada. 

 
V obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 so se na podlagi vseh navedenih aktivnosti 
sredstva šolskega sklada povečala za 3.729,60 EUR1. Upoštevaje porabo v tem 
obdobju (645,08 EUR) stanje sredstev šolskega sklada na dan 31. 12. 2016 znaša 
6.892,91 EUR. V tem obsegu bodo tako s sredstvi šolskega sklada lahko financirane 
vse vsebine, ki so bile načrtovane v Programu dela 2016/2017. 
 
V naslednjem obdobju bodo člani UOŠS aktivnosti osredotočili na: 

 upravljanje porabe sredstev skladno s Programom dela, 

 promocijo delovanja Šolskega sklada (na več ravneh v skladu s Programom dela), 

 zaokrožitev temeljite prenove aktov sklada s posodobitvijo Meril dodeljevanja, 

 prizadevanja za povečanje razvojne vloge sklada, 

 vzpostavitev in krepitev stikov za namen pridobitve donacijskih sredstev podjetij oz. 
institucij v naslednjem obdobju, 

 ostale aktivnosti po potrebi. 
 
UOŠS se želi ob tej priložnosti znova zahvaliti staršem, članom sveta staršev, vodstvu 
šole in učiteljicam ter učiteljem za namenjene prispevke, podporo in pomoč. 
 
 
Pripravil: Saša Keleman. 
 
Predlog sklepa 
»Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika UO ŠS OŠ Vič o aktivnostih 
med obema sejama.« 

                                                           
 


