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2. seja sveta staršev dne 11. 02. 2021 

2.c točka: Poročilo o delovanju Upravnega odbora Šolskega sklada 
OŠ Vič 

 

V času od minule seje Sveta staršev do dneva poročanja se je Upravni odbor Šolskega sklada 
OŠ Vič sestal ne eni seji in sicer 13.10.2020. 
 
Na predmetni seji smo potrdili mandat novi članici Upravnega odbora ga. Nini Baggiaji, potrdili 
smo Poročilo o delovanju sklada v šolskem letu 2019/20 in sprejeli Finančni načrt za šolsko 
leto 2020/21. Oba dokumenta sta priložena. 
 
Člani smo se seznanili tudi s potekom zbiranja sredstev v času poletne akcije, ko smo zbrali 
1.370,00 EUR. Analiza donacij je pokazala, da so se naši prošnji odzvali skoraj izključno starši 
razredne stopnje, medtem ko je akcija pri starših otrok na predmetni stopnji žal naletela na 
gluha ušesa. Predstavniki šole v UO so se zavezali, da bodo to problematiko skušali rešiti v 
okviru šolske skupnosti, saj Šolski sklad pomaga tudi učencem na predmetni stopnji. 
 
UO je ugodil dvema prošnjama za finančno pomoč, od katerih je bila zaradi odpovedi tabora 
realizirana zgolj ena. 
 
Zaradi uskladitve uvrščanja staršev v dohodkovne razrede s sistemom, ki ga uporabljajo Centri 
za socialno delo, smo sprejeli tudi nova Merila za dodeljevanje socialne pomoči v sredstev 
Šolskega sklada Osnovne šole Vič. Dokument prilagam poročilu.  
 
Finančno poročilo: 

 
 
 
Predlog sklepa  
»Svet staršev se je seznanil s poročilom predsednika UO ŠS OŠ Vič o aktivnostih med 
obema sejama.«  
 
V Ljubljani 2.2.2021  

za UO Šolskega sklada pripravil Jure Krajnc 

Otv. 1.9.2020 9.330,72 €          

Poraba 140,00 €                

Učenci - prehrana* -  €                      

Učenci - zvezki* -  €                      

Učenci - tabori, športni dnevi* 140,00 €                

Nakup mize za namizni tenis -  €                      

Material za likovni pouk -  €                      

Smučarska oprema - račun HERVIS -  €                      

Tisk koledarjev (5.dopisna seja) -  €                      

Prilivi 50,00 €                  

Donacije staršev 50,00 €                  

Vičkov dan -  €                      

Društvo upokojencev Vič -  €                      

Novoletni bazar -  €                      

Časopisi in revije mešano - Dinos d.d. -  €                      

Stanje 31.12.2020 9.240,72 €             


