
 
OŠ Kašelj 

Kašeljska cesta 119 a 

1260 Ljubljana Polje 

 

ŠOLSKI SKLAD 

Datum: 16. 12. 2019 

 

ZAPISNIK 3. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2019/2020 
 

Datum sestanka: 16. 12. 2019 ob 16.00, OŠ Kašelj 

Prisotni: Romana Jurca, Maja Krese, Mojca Bratun, Nevenka Zupančič Oletič 

Odsotni: Peter Keček, Jani Polak, Petra Grabner 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 

2. Pregled finančnega poročila in stanja 

3. Sprememba obrazcev 

4. Subvencije 

5. Predlogi oz. pobude 

 

k 1.) 

Člani šolskega sklada so potrdili 2. zapisnik šolskega sklada v šolskem letu 2019/2020. 

 

k 2.) 

− Narejen je bil podroben pregled stanja in poslovanja šolskega sklada v letu 2018/2019.   

− Finančno poročilo za leto 2018/2019 je bilo soglasno potrjeno. 

− Dogovorjeno je bilo, da so vsi člani mesečno obveščeni o stanju sredstev na računu šolskega 

sklada, saj je to nujno za tekoče in nemoteno poslovanje šolskega sklada. Obveščanje bo potekalo 

po načelu: računovodstvo → predsednik/predsednica šolskega sklada → člani šolskega sklada.  

 

k 3.) 

− Člani smo na novo uredili, dopolnili in pregledali obrazce za dodeljevanje sredstev iz Šolskega 

sklada. Soglasni smo bili, da je treba dodati tudi:  

- v vednost 

       - odobreno dne … 

- nakazano dne … 

− V sklopu te točke smo se dogovorili, da bomo z današnjim dnem dalje od računovodstva zahtevali 

obvestilo, kdaj je bil nek znesek iz šolskega sklada odtegnjen in za koga (tukaj se bodo zaradi 

diskretnosti uporabljale številka prošnje in začetnici imena in priimka). 

− V sklopu te točke smo se tudi dogovorili, da se bodo zdaj lahko upoštevale in odobrile samo tiste 

prošnje, ki bodo prispele pravočasno. S tem namenom bo naloga vodij šolskih taborov na 

roditeljskih sestankih (ti so vedno pred tabori) opozoriti in obvestiti starše, da imajo možnost 



subvencioniranja iz šolskega sklada, če stroškov ne zmorejo poravnati in so seveda do tega 

upravičeni. To pomeni, da morajo straši prošnjo za subvencijo oddati skupaj s prijavo.  

 

k 4.) 

Člani so pregledali prispele prošnje za letošnje šolsko leto. Vse prošnje z referenčnimi številkami 1–8 

(2019/2020) so bile ugodno rešene.  

 

k 5.) 

Matematična tekmovanja 

Po pregledu stanja na računu smo člani šolskega sklada sklenili, da se bo o tem, ali bodo matematična 

tekmovanja subvencionirana s strani šolskega sklada, odločalo sproti glede na razpoložljiva sredstva.  

 

 

Zapisnik napisala: 

Mojca Bratun 

 

       

       

 

 

 


