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ZAPISNIK 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA O Š SOSTRO 
3. 10. 2012 ob 17.30 

 
Prisotni: Kristina Gradišar, Janez Ilnikar, Alenka Odlazek, Jadranka Pavčič, Mojca Pajnič 
Kirn, Tadeja Podgorelec, Miran Vene, Ratko Šušnjar. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev Poročila o realizaciji dela Šolskega sklada OŠ Sostro za šolsko leto 2011/12. 
2. Oblikovanje Letnega programa dela. 
3. Razno. 

 
Ad 1.)  
Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Sostro (v nadaljevanju: UO ŠS) je pregledal tekoče in 
realizirane sklepe preteklih sej (priloga k zapisniku).  
 
Šolska računovodkinja ga. Odlazek  je poročala o zbranih sredstvih v preteklem šolskem letu. 
Večina nakazil s strani staršev je bila izvršena v oktobru in novembru; v decembru so bila 
sredstva zbrana na dveh novoletnih prireditvah, ostala nakazila so bila sponzorska in 
donatorska. Ugotovili smo, da je bilo glede na velikost šole zbranih malo sredstev, medtem ko 
se socialno-ekonomske stiske povečujejo (odjavljanje učencev od šolske prehrane). Položnice 
niso zaživele, kot bi želeli. Potrebne bi bilo več aktivnosti po razredih. 
 
Ravnateljica ga. Pajnič Kirn je povedala, da Svetu staršev ni mogla posredovati informacij o 
delu Šolskega sklada (Poročilo o delu v š.l. 2011/12 in Letni program dela za š.l. 2012/13) 
brez uradnega pooblastila s strani Šolskega sklada, katerega delo mora nadzirati Svet staršev. 
Iz istega razloga je nemogoče razdeljevati položnice, saj morajo biti vsi sklepi UO ŠS najprej 
predstavljeni Svetu staršev in šele po potrditvi s strani Sveta staršev realizirani.  
 
Ravnateljica je povedala, da javni razpis za šolski kombi poleti ni uspel. Šola pa je dobila  
ugodno ponudbo, ki jo bo skušala poravnati po obrokih in pridobiti nekaj sredstev od MOL 
(ob rebalansu proračuna).  
 
Sklep št. 1: Upravni odbor Šolskega sklada je potrdil  Poročilo o realizaciji dela.  
 
Ad 2.)  
Razpravljali smo o načinu pridobivanja sredstev, predvsem s strani sponzorjev in donatorjev 
ter o namenu porabe zbranih sredstev. 
 
Strinjali smo se, da bi bil najučinkovitejši osebni angažma staršev. Ugotovili smo, da je 
ključni termin za pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev ob koncu koledarskega 
leta, torej v novembru in decembru.  
 
Sklep št. 2: Ga. ravnateljica bo predlagala dodatni termin seje Sveta staršev, do takrat 
pa bodo predvidoma izpeljani tudi že drugi roditeljski sestanki, na katerih naj se podajo 
informacije. Poročilo o delu ŠS bo posredovala razrednikom, ki naj ga posredujejo 
predstavnikom staršev po razredih ter hkrati pozovejo ostale starše k iskanju 
sponzorjev in donatorjev ter k lastnemu prispevku. Predstavniki staršev naj odprejo 
razpravo v razredih.  
Starši naj na roditeljskih sestankih navedejo elektronske naslove svojih podjetij, na 
katera bomo naslovili prošnje za sponzorska in donatorska sredstva. 
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Ga. Gradišar bo zastopala UO ŠS na sestankih PŠ Prežganje, PŠ Besnica in PŠ Janče, 
predstavnik za PŠ Lipoglav je g. Šušnjar. G. Vene in g. Ilnikar bosta šla na nekaj roditeljskih 
sestankov na centralni šoli. Ravnateljica bo čim prej uskladila datume roditeljskih sestankov z 
razredniki, ki jih bosta T. Pogorelec oz. J. Pavčič po elektronski pošti posredovali vsem 
članom UO ŠS. 
 
Sklep št. 3: UO ŠS je pripravil Letni program dela Šolskega sklada OŠ Sostro za šolsko 
leto 2012/13.  
 
Sklep št. 4: Predsednik UO ŠS bo do 8. 10. 2012 pripravil nagovor za razrednike  ter 
prošnjo za donatorske in sponzorske prispevke. Člani UO naj ju preberejo in podajo 
komentarje po elektronski pošti. 
 
Sklep št. 5: V okviru novoletnega bazarja na delovno soboto 1. 12. 2012 se bodo zbirali 
prispevki za Šolski sklad. 
 
Razpravljali smo o tem, kako bi bili starši bolj motivirani za lastne prostovoljne prispevke. 
Sklep št. 6: Ga. Odlazek naj pripravi poročilo o zbranih sredstvih po oddelkih. 
 
Ad 3.)  
Sklep št. 7: UO ŠS predlaga Svetu staršev, da potrdi nadomestno članico go. Jadranko 
Pavčič, ki bo nadomeščala go. Andrejo Miklavčič med porodniškim dopustom. 
 
Sklep št. 8: Naslednja seja bo 13. 12. ob 17h. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.55. 
 
 
 
Zapisnik pripravila:         Zapisnik overil/-a: 
Tadeja Podgorelec        Janez Ilnikar 
 
 
 


