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Letni program dela Šolskega sklada Osnovne šole Sos tro za šolsko leto 
2012/2013 

 
Program dela Šolskega sklada za šolsko leto 2012/2013 je skladen s Sklepom o 
ustanovitvi Šolskega sklada Osnovne šole Sostro, ki ga je dne 17. 2. 2011 sprejel Svet 
Osnovne šole Sostro. 
 
Na dan 1. 9. 2012 je bilo stanje sredstev na posebnem kontu Šolskega sklada OŠ 
Sostro 2.163,59 EUR (prenos iz prejšnjega šolskega leta). 
 
Člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Sostro v šolskem letu 2012/2013 so: 

- Gradišar Kristina, članica, predstavnica staršev; 
- Ilnikar Janez, predsednik, predstavnik staršev; 
- Odlazek Alenka, članica, predstavnica šole; 
- Pavčič Jadranka, članica, predstavnica šole; 
- Podgorelec Tadeja, članica, predstavnica šole; 
- Šušnjar Ratko, namestnik predsednika, predstavnik staršev; 
- Vene Miran, član, predstavnik staršev. 

 
Program za pridobivanje sredstev Šolskega sklada: 

- iskanje novih sponzorjev in donatorjev, 
- prostovoljni prispevki ob različnih organiziranih priredivah, 
- prostovoljni prispevki staršev, 
- drugi načini zbiranja sredstev. 

 
Člani Upravnega odbora Šolskega sklada bodo skozi šolsko leto izvajali aktivnosti za 
boljšo seznanjanje staršev ter potencialnih sponzorjev in donatorjev s poslanstvom in 
delom Šolskega sklada OŠ Sostro. 
 
Program za porabo sredstev Šolskega sklada v šolskem letu 2012/2013: 

Namen porabe Poraba že zbranih 
sredstev 

Poraba sredstev v 
šolskem letu 
2012/2013 

pomoč učencem iz družin z nižjim 
socialno-ekonomskim standardom 

400,00 EUR (za delno 
sofinanciranje nakupa 
delovnih zvezkov) 

60% zbranih sredstev 

sofinanciranje nakupa novega 
šolskega kombija (prenos iz 
prejšnjega šolskega leta) 

1.000,00 EUR 40% zbranih sredstev 

 
Upravni odbor Šolskega sklada bo na svojih sejah po potrebi sproti oblikoval merila in 
kriterije za dodeljevanje sredstev, skladno s Sklepom o ustanovitvi Šolskega sklada 
Osnovne šole Sostro. 
 
O svojem delovanju bo Šolski sklad poročal z obvestili na šolski spletni strani in na 
druge načine (priprava poročil za roditeljske sestanke, sestanke Sveta staršev in 
sestanke Sveta šole). 
 
 
Datum: 3. 10. 2012 
 

 Janez Ilnikar 
predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada 

 


