
 

 

ZAPISNIK 4. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ SOSTRO 
13. 12. 2012 ob 17.00 

 
Prisotni (po abecednem redu): Kristina Gradišar, Janez Ilnikar, Alenka Odlazek, Jadranka Pavčič, 
Tadeja Podgorelec, Miran Vene. 
 
Dnevni red: 

1. Način pridobivanja sponzorskih/donatorskih sredstev 
2. Poročilo o nakazilih od 1. 9. 2012 dalje ter trenutnemu stanju.  
3. Razno. 

 
Ad 1.)  
Razpravljali smo o možnostih, kako pridobiti sredstva od podjetij še v decembru, ko zaključujejo 
bilance in so nekatera podjetja pripravljena donirati določen znesek. Izpostavljen je bil predlog, da bi 
vsak otrok domov nesel dopis za starše, ki naj ga nesejo v podjetje.  Vendar je bila ta možnost že 
izpostavljena na roditeljskih sestankih, pa je bil odziv zelo slab. Razpravljali smo o možnosti, da bi 
osebno nesli prošnje po okoliških podjetjih ter o tem, kjer pridobiti bazo okoliških podjetij. 
 
Sklep št. 1: G. Vene bo osebno nesel prošnjo v nekaj okoliških podjetij. T. Podgorelec bo z 
namenom pridobiti bazo potencialnih sponzorjev iz okoliša kontaktirala Športno društvo Zadvor in 
gasilce v Sostrem. G. Ilnikar bo kontaktiral gasilce v Bizoviku in pripravil dopis ter ga posredoval 
ostalim članom UO po elektronski pošti. V šoli bomo podpisane dopise pokuvertirali in odposlali. G. 
Ilnikar bo pridobil informacije, na kakšen način bi bilo možno prihodnje leto zaprositi starše, da pol 
odstotka dohodnine namenijo Šolskemu skladu. 
 
Sklep št. 2: V mesecu februarju ali marcu bomo staršem razdelili plačilne naloge s prošnjo za 
prispevke.  
 
Ad 2.)  
Ga. Odlazek je poročala o vplačilih in izdatkih od začetka šolskega leta. Stanje na dan 1.9.2012 je 
bilo 2.163,59 EUR.  
Vplačila: Sintal 1.000 EUR, Kajak kanu Hočevar 50 EUR, Zidarstvo Černivec 100 EUR, učenci 8. 
razreda 76 EUR, učitelji 79,62 EUR, novoletni bazar 202,40 EUR.   
Izdatki: kombi 1.000 EUR, nabava delovnih zvezkov 400 EUR, tabor za učenca 35,95. 
Predstavljena sta bila dva primera dolžnikov plačil šolske prehrane, kjer je bil zaprošen znesek 
pomoči iz sredstev ŠS višji od dogovorjenega.  
Sklep št. 3: Šolski sklad je odobril pomoč obema, izdatki 230,25 EUR (130,25 + 100). 
Stanje na dan 13.12.2012: 2.005,41 EUR. 
 
Ad 3.)  
T. Podgorelec je predlagala javno zahvalo staršem, ki so organizirali dobrodelni smučarski sejem, 
zbrana sredstva pa so namenili Šolskemu skladu OŠ Sostro. 
 
Sklep št. 4: T. Podgorelec pripravi zahvalo, ki jo bosta podpisala predsednik UO, g. Ilnikar, in 
ravnateljica, ga. Pajnič Kirn. Zahvala se bo objavila na spletni strani. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.40. 
 
Pripravila: Tadeja Podgorelec    Overil/-a: Janez Ilnikar    
  


