
 

 

ZAPISNIK 5. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ SOSTRO 
15. 4. 2013 ob 17.00 

 
Prisotni (po abecednem redu): Kristina Gradišar, Janez Ilnikar, Alenka Odlazek, Mojca Pajnič 
Kirn, Jadranka Pavčič, Tadeja Podgorelec, Ratko Šušnjar. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika pretekle seje in pregled realizacije sklepov. 
2. Načrt dela do konca šolskega leta.  
3. Razno. 

 
Ad 1.)  
Sklep št. 1: Upravni odbor je potrdil zapisnik prejšnje seje. Zapisnik se objavi na spletni 
strani OŠ Sostro. 
 
G. Ilnikar se je zahvalil za poslane prošnje potencialnim sponzorjem in donatorjem, saj se je 
kar nekaj sredstev zbralo iz tega naslova. 
 
Sklep št. 2: Donatorjem bomo poslali zahvalo za njihov prispevek, pripravila jo bosta g. 
Ilnikar in ga. Odlazek. 
 
G. Ilnikar je pozdravil tudi pobudo T. Podgorelec za zbiranje sredstev za Šolski sklad na 
prireditvi OŠ Sostro ima talent. Na prvem delu prireditve se je v ta namen zbralo 216 EUR, 
nekaj bo zbrano še na drugem delu 16.4.2013. 
 
Sklep o izdaji plačilnih nalogov staršem za prostovoljne prispevke še ni bil realiziran.  
Sklep št. 3: V tem tednu bo šola izdala staršem prazne plačilne naloge za prostovoljne 
prispevke staršev v Šolski sklad. 
 
Ad 2.)  
Ga. Odlazek je predstavila trenutno stanje sredstev: 3.291,75 EUR. 
 
G. Ilnikar je dal pobudo za zbiranje materialnih sredstev (hrana, šolske potrebščine). Člani 
UO se za zbiranje hrane nismo opredelili zaradi zahtevnejšega organizacijskega vidika in 
večje možnosti stigme. Strinjali pa smo se, da bi bila potrebna  pomoč pri  zbiranju ali nakupu 
šolskih potrebščin (npr. zvezkov in delovnih zvezkov). Ga. Pavčič je predlagala, da se 
obvestila razdeli hkrati z obvestili o učbeniškem skladu. Ravnateljica je predlagala, da se raje 
izkoristi sredstva, ki so že na računu, in pa da se organizira še eno zbiralno akcijo starega 
papirja v ta namen. 
Sklep št. 4: Šola bo pripravila zbiralno akcijo starega papirja, katere zbrana sredstva 
bodo namenjena izključno za šolski sklad, iz katerega bodo socialno-ekonomsko šibke 
družine ob koncu šolskega leta prejele pomoč za nakup šolskih potrebščin. 
 
Ga. ravnateljica je predlagala sofinanciranje prevoza učencev PŠ Lipoglav s kombijem na 
Brač v okviru projekta Comenius - gre za nadstandardni program. 
Sklep št. 5: Upravni odbor se strinja s sofinanciranjem prevoza učencev v okviru 
projekta Comenius v višini 200 EUR. 
 
Sklep št. 6: Ob koncu šolskega leta se pripravi zahvalo vsem, ki so na kakršen koli način 
prispevali, ter poročilo o višini zbranih sredstev ter porabi (koliko družinam se je 



 

 

pomagalo). Oboje se objavi na spletu in ob vhodu v šolo (slednje v bolj poljudni obliki). 
G. Ilnikar bo pripravil poročilo za na spletno stran konec maja 2013. 
 
UO je razpravljal o možnosti prispevka 0,5% iz dohodnine v namene Šolskega sklada. G. 
Ilnikar je predlagal, da se pripravi obrazec za prispevek 0,5% dohodnine, ki se ga razdeli 
staršem na 1. roditeljskem sestanku v novem šolskem letu.  
Sklep št. 7: G. Ilnikar bo pridobil podrobnejše informacije s strani DURS, kako bi lahko 
realizirali ta predlog. 
 
Ad 3.) 
T. Podgorelec je predstavila dobrodelno akcijo šole - izlet za otroke iz socialno šibkih družin 
v Planico in Kranjsko goro, izveden v mesecu marcu 2013, v celoti financiran iz sponzorskih 
sredstev. Udeleženi otroci in njihovi starši so ga zelo pozdravili, za marsikaterega otroka je 
predstavljal popolnoma novo izkušnjo. Podoben izlet se načrtuje tudi v mesecu juniju. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.35. 
 
 
Pripravila: Tadeja Podgorelec     Overil: Janez Ilnikar 


