ZAPISNIK 7. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ SOSTRO
13. 11. 2013 OB 17.00
Prisotni(po abecednem redu): Peter Cankar, Janez Ilnikar, Lucija Krivic, Lidija Legan
Landeker, Andreja Miklavčič, Boža Novljan, Alenka Odlazek, Mojca Pajnič Kirn,
Miran Vene.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Upravnega odbora.
2. Primopredaja in kratka predstavitev dosedanjega dela Upravnega odbora.
3. Letni program dela Šolskega sklada Osnovne šole Sostro za šolsko leto
2013/2014.
4. Poročilo o stanju sredstev na posebnem kontu Šolskega sklada OŠ Sostro.
5. Predlog za namenitev sredstev za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti
šole.
6. Razno.
K točki 1.)
G. Ilnikar je pozval novoizvoljene člane, da se predstavijo, in odprl razpravo za mesto
predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora šolskega sklada.
Sklep št.1: Za predsednika Upravnega odbora Šolskega sklada je bil predlagan
in soglasno izvoljen gospod Miran Vene, za namestnico predsednika pa gospa
Lucija Krivic.
G. Vene se zahvali g. Ilnikarju za njegov prispevek k ustanovitvi in vodenju šolskega
sklada v preteklih dveh letih.
K točki 2.)
G. Ilnikar pove, da so vsi dosedanji zapisniki sej in vsi dokumenti povezani z delom
Upravnega odbora Šolskega sklada zbrani v mapi. Zapisniki sej so objavljeni tudi na
šolski spletni strani. Novoizvoljene člane seznani z dosedanjim delom UO, katerega
glavni nalogi sta bili predvsem skrb za promocijo sklada in pa pridobivanje sredstev.
Mnenje g. Ilnikarja je, da so bili nameni in cilji šolskega sklada prepoznani tako v
notranji šolski javnosti (starši, učenci in delavci šole) kot tudi v zunanji javnosti(šolsko
okolje, sponzorji in donatorji), kar se vidi po odzivih donatorjev in sponzorjev. Pove,
da so stvari utečene in pohvali strokovne delavce šole, ki so samoiniciativni in
sodelujejo pri zbiranju sredstev za šolski sklad.
G. Ilnikar prisotne še seznani, da je bil zapisnik prejšnje seje potrjen
korespondenčno.
K točki 3.)
G. Cankar je vprašal, kako so se do sedaj zbirala sredstva. Ga. ravnateljica odgovori,
da sta bila do sedaj v ospredju dva načina: prazne položnice, ki so jih starši dobili
domov poleg položnice za prehrano in pa prošnje, ki jih je šola pošiljala podjetjem, ki
so povezana s šolskim okolišem. Poleg tega je bilo v lanskem šolskem letu na šoli
izvedenih več aktivnosti, pri katerih so šla zbrana sredstva ali del teh v šolski sklad
(zbiralna akcija papirja, novoletni bazar, smučarski sejem, Sostro ima talent, Košarko
čutim).

Razpravljali smo o letnem programu šolskega sklada. G. Vene je predlagal, da bi si
za letošnji cilj zbranih sredstev postavili 10.000 EUR, saj se je že v drugem letu
delovanja šolskega sklada zbralo za 63,13% več sredstev kot v prvem letu delovanja
in bi bilo ta cilj možno doseči. Člani so o tem predlogu razpravljali.
Sklep št. 2: UOŠS si v letošnjem letu za cilj postavi 10,000 EUR zbranih
sredstev.
G. Vene je opozoril na to, da so nekatera podjetja lansko leto dobila prošnje za
donacije prepozno, saj so že zaključevali bilance. Za donacije se niso odločili, ker
niso mogli več uveljavljati davčnih olajšav iz tega naslova.
Sklep št. 3: A. Miklavčič pridobi seznam podjetij in vzorec dopisa za doniranje
sredstev od ga. Podgorelec. V šoli bomo podpisane dopise pokuvertirali in
odposlali do 1. 12. 2013.
Razpravljali smo tudi o praznih položnicah, ki jih dobijo starši poleg položnic za
šolsko prehrano, saj se to v preteklih dveh letih ni izkazalo kot dober način za
posredovanje položnic staršem. Starši namreč na položnico pozabijo ali pa ne vedo,
kakšen znesek naj prispevajo. Ga. Odlazek pove, da sta bili še v letošnjem
septembru dve nakazili s strani staršev na položnicah, ki so jih prejeli v lanskem
šolskem letu.
Sklep št. 4: Prazne položnice se dajo staršem v roke na naslednjih roditeljskih
sestankih. Starši, ki imajo možnost pridobiti sredstva v kakšnem podjetju, pa
dobijo tudi prošnjo za donacije.
Ga. Novljan predlaga, da bi morda objavili članek o šolskem skladu oz. prošnjo za
donacije v lokalnem časopisu, če le ta obstaja.
Sklep št. 5: Člani UO se pozanimajo, ali sploh obstaja kakšen časopis, ki se
izdaja na lokalni ravni in ali je v njem možno objaviti članek oz. prošnjo za
donacijo.
Ga. Legan Landeker pove, da bo 1. razred tudi letos organiziral zbiralno akcijo
papirja in vsa zbrana sredstva bodo donirali v šolski sklad. Prav tako se bo del
sredstev zbranih na novoletnem bazarju prav tako doniral v šolski sklad.
Ga. ravnateljica pove, da je groba ocena šole, da bi se trenutno samo za pokritje
prehrane za socialno šibke učence potrebovalo okoli 1.000 EUR na mesec. Ga.
Miklavčič pove, da se bo stanje verjetno še poslabšalo, saj je lokalno podjetje, v
katerem dela tudi nekaj staršev učencev, šlo v stečaj. Prisotni se strinjajo, da mora
biti osnovni namen šolskega sklada še naprej pomoč socialno šibkim učencem.
Ga. Novljan vpraša, kakšni so kriteriji za dodeljevanje sredstev. Ga. ravnateljica
pove, da dobijo učenci pomoč pri plačilu šolske prehrane, tabora oz. šolskih knjig.
Poudari, da predvsem pri plačilu taborov ne gre za plačilo celotnega zneska, ampak
morajo toliko, kot zmorejo, prispevati tudi starši. Vsak primer pa se v šoli skrbno
pregleda skupaj s šolsko socialno delavko, da ne bi prišlo do zlorab.

K točki 4.)
Ga. Odlazek je predstavila trenutno stanje sredstev na dan 13. 11. 2013:
3.859,42 EUR.
Na dan 31. 8. 2013 je bilo stanje 4.578,53 EUR. Do 13. 11. 2013 je bilo za 666,36
EUR prilivov in za 1385,47 EUR odlivov, od tega za učbenike za socialno šibke
(delovni zvezki in atlasi) 797,59 EUR, za delno plačilo taborov 343,88 EUR in za
prehrano socialno ogroženih učencev 244 EUR.
K točki 5.)
Ga. Miklavčič zopet poda pobudo, da bi se upravni odbor opredelil glede namenitve
sredstev za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti šole. Poudari, da gre večinoma
za iste učence, ki sodelujejo pri večih dejavnostih(tekmovanjih, taborih za nadarjene
učence, ekskurzijah) in je to dodatna finančna obremenitev za starše. Pove, da se
učitelji, ki te aktivnosti organizirajo, zelo angažirajo pri pridobivanju sredstev in
sodelujejo na različnih razpisih za dodeljevanje sredstev (npr. razpis MOL-a) ali pa
pridobivajo sponzorska sredstav za kritje materialnih stroškov in prevozov, vendar se
s tem ne da pokriti vseh dejavnosti. Ga. ravnateljica pove, da se na šoli izvaja pester
nabor dejavnosti in da šola zaenkrat še lahko pokrije vsaj stroške prijav na
tekmovanja, kar v nekaterih primerih predstavlja dokaj velik strošek (tudi do 400
EUR). G. Vene pozove člane, naj glasujejo o pobudi.
Sklep št. 6: Člani UO soglasno sprejmejo predlog. Predstavnik šole zbere
predloge učiteljev, katere aktivnosti bi potrebovale sofinanciranje. Na naslednji
seji se bo UO odločal o znesku, ki se bo namenil za sofinanciranje
nadstandardnih dejavnosti šole.
K točki 6.)
Sklep št. 7: Naslednja seja Upravnega odbora Šolskega sklada bo 10. 2. 2014
ob 16.30.
Seja je bila zaključena ob 18. 20.
Pripravila: Andreja Miklavčič

Pregledal: Miran Vene

