
 

 

 

Zapisnik 1. seje UO šolskega sklada, 
ki je bil 10. 10. 2019 ob 13.30 v pisarni ravnateljice 

 
 

Prisotni: Marjanca Vampelj, Leonida Kraševec, Karin Petrine, Mirjam Sedej, Andrej 

Tihi. 

Opravičeno odsotni: Elizabeta Gruden, Tatjana Baloh Leban, Jerneja Šorli. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika UO šolskega sklada  
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. dopisne seje (mandat 2017 – 2019)  
3. Stanje na računu šolskega sklada  
4. Pobude in predlogi  
5. Razno 
 

 
K točki 1: 
Za predsednico UO šolskega sklada OŠ Vrhovci za mandatno obdobje september 
2019 – september 2021 je bila predlagana Leonida Kraševec, ki se je s kandidaturo 
strinjala. 
 
Sklep št. 1: 
Prisotni člani so soglasno potrdili Leonido Kraševec za predsednico UO šolskega 
sklada OŠ Vrhovci. 
 
 
K točki 2: 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 2: 
Zapisnik 4. dopisne seje UO šolskega sklada (mandat 2017 – 2019) se potrdi. 
 
 
K točki 3: 
Stanje na računu šolskega sklada je 4.480,84 EUR. 
 
Člani UO šolskega sklada so si enotni, da šolski sklad deluje tako kot doslej. S 
financiranjem bo pomagal tako nadarjenim učencem, kot tudi učencem, ki potrebujejo 
pomoč. Podpiral bo tudi promocijo šole. Še naprej bo so/financiral nakup risalnih 
listov, tušev,… izlet zlatih značkarjev, tisk Vrhovškega šolarja,… Pomagal bo pri 
subvenciji učencev za udeležbo na taborih, kar je bilo velikokrat podprto tudi na svetu 
staršev. Člani pooblastijo ravnateljico, da sprejema vloge in oceni upravičenost 
pomoči. Člani UO bodo delovali po e-pošti. Položnice za šolski sklad se bodo izdajale 
tako kot doslej dvakrat letno (oktober in april). 

 01 423 03 70 

e-naslov: tajnistvo@os-vrhovci.si 

spletna stran: www.os-vrhovci.si 

TRR: 01261-6030665280 

davčna št.: 34317627 

 

Osnovna šola Vrhovci 

Cesta na Bokalce 1 

1000 Ljubljana 

 

Št.: 900-3/2019/2 

Datum: 10. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K točki 4: 
Ravnateljica je povedala, da je dobila 4 vloge za financiranje tabora CŠOD Kavka za 
8. razred. Šola je nabavila risalne liste (predračun v znesku 595,23 EUR) in barvne 
tuše (okvirno 29 EUR).  
 
Sklep št. 3: 
Člani so vlogam in nabavi ugodili. 
 
 
 
Zapisala              Predsednica UO šolskega sklada 
Mirjam Sedej              Leonida Kraševec 
 

 

 

 

 


