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Poročilo o realizaciji dela Šolskega sklada Osnovne šole  Sostro za šolsko leto 
2011/2012 

 
Šolski sklad Osnovne šole Sostro je ustanovil Svet Osnovne šole Sostro dne 17. 2. 2011. 
 
Šolski sklad je bil ustanovljen za: 

- financiranje dejavnosti šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma 
se ne financirajo ali pa se ne financirajo v zadostni meri iz javnih sredstev in sicer 
za posodabljanje pouka in nakup opreme, 

- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne, kulturne, športne, 
- dejavnosti učencev in učiteljev ter za spodbujanje pripadnosti učencev šoli (na 

primer nakup rekvizitov z emblemom šole ob koncu leta,  
- pomoč socialno šibkim učencem, 
- delno amortizacijo opreme, delno kritje stroškov za opravljanje nadstandarnih 

storitev šole (krožki, priprave na tekmovanje iz znanja, športa, kulture ipd.), 
- delno kritje stroškov dodatnega usposabljanja učiteljev in   
- delno subvencioniranje izboljšave varnosti otrok.  

 
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, 
donacij, zapuščin in iz drugih virov. V šolski sklad prostovoljno starši prispevajo sredstva 
enkrat letno v višini, ki jo sami določijo. Člane Upravnega odbora Šolskega sklada 
imenuje Svet šole. 
 
Člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Sostro v šolskem letu 2011/2012 so bili: 

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

 
Upravni odbor se je v šolskem letu 2011/2012 sestal na dveh sejah. 
 
Sredstva so bila pridobljena s prispevki staršev, sponzorjev in donatorjev. Cilja delovanja 
Šolskega sklada v tem šolskem letu sta bila pomoč otrokom iz družin z nižjim socialno-
ekonomskim standardom ter sofinanciranje nakupa novega šolskega kombija. 
 
V obdobju od 18. 7. 2011 do 31. 8. 2012 je bilo zbranih skupaj 3.351,17 EUR sredstev in 
porabljenih 1.187,58 EUR sredstev: 

• prispevki v Šolski sklad: 
+ 2.061,00 EUR nakazila staršev s plačilnimi nalogi (101 vplačilo), 
+    270,17 EUR zbrani prispevki na dveh decembrskih prireditvah, 
+ 1.020,00 EUR prispevki sponzorjev in donatorjev: 

� Športno društvo Mulc 90,00 EUR, 
� Sintal d.d. 500,00 EUR, 
� Macuka d.o.o. 110,00 EUR, 
� Pekarna Kristan 50,00 EUR in 
� Župnijski urad Sostro 270,00 EUR. 

• porabljena sredstva: 
- 1.187,58 EUR za delno regresiranje stroškov udeležbe na taborih in delno 

regresiranje stroškov za malico (skupaj za 9 učencev). 
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Sredstva, ki so bila namenjena sofinanciranju nakupa novega šolskega kombija (za 
prevoze otrok in druge potrebe matične šole in podružnic) v šolskem letu 2011/2012 niso 
bila porabljena, ker javni razpis za nakup novega šolskega kombija še ni bil zaključen. 
 
Na dan 31. 8. 2012 je bilo stanje sredstev na posebnem kontu Šolskega sklada OŠ 
Sostro 2.163,59 EUR. Sredstva se prenesejo v novo šolsko leto. 
 
 
Datum: 3. 10. 2012 
 

 Janez Ilnikar 
predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada 

 


