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Zapisnik 2. sestanka ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2020/2021 (videokonferenca) 

 

Datum sestanka: 18. 1. 2021 ob 17.15, OŠ Kašelj 

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

Odsotni: Alma Alič, Jani Polak 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Obravnava prošnje za pomoč pri izvedbi zimske šole v naravi (Planica) za učence 6. razreda 

OŠ Kašelj 

3. Obravnava drugih prispelih prošenj   

4. Razno 

 

 

 

K 1. 

Člani šolskega sklada smo potrdili dnevni red sestanka 2020/2021. 

 

 

K 2. 

7. 1. 2021 je s strani vodje na šolski sklad prišla prošnja za pomoč pri izvedbi zimske šole v naravi, ki bo 

potekala v Planici od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021. Že po naravi so zimske šole v naravi dražje, tudi zaradi 

vključujočih smučarskih kart za otroke. Navadno se giblje cena šole v naravi na drugih lokacijah od 100 

do 140 evrov na učenca. V Planici je lokacija dražja in pride 200 evrov na učenca vključno s smučarsko 

karto. Epidemija je v mnogih družinah že lani pa tudi letos pustila velik pečat, tako da smo bili priča 

izgubam služb ter finančnim stiskam. Otroci so že dolgo brez sošolcev, brez večine prijateljev in na 

sploh brez socialnih stikov. S pogledom na opisano situacijo in glede na finančno stanje sklada smo se 

člani šolskega sklada odločili, da učencem 6. razredov situacijo olajšamo in skušamo čim več otrokom 

omogočiti udeležbo v zimski šoli v naravi, če bo seveda sploh izvedena.  

 

SKLEP 1: Člani šolskega sklada smo sklenili, da bomo delno krili stroške zimske šole v naravi v Planici, 

in sicer 20 evrov na učenca.  



K 3. 

 

 12. 1. 2021 smo na šolski sklad dobili prošnjo, vodeno pod zaporedno številko 9/2020-2021, za 

sofinanciranje zimske šole v naravi za 6. razred.  

 14. 1. 2021 smo na šolski sklad dobili prošnjo, vodeno pod zaporedno številko 10/2020-2021, 

za sofinanciranje zimske šole v naravi za 6. razred.  

SKLEP 2: Člani odbora smo soglasno sklenili, da obema prošnjama ugodimo in tako odobrimo 

sofinanciranje v znesku 84 evrov (največji možen znesek). 

 

 

Zapisnik napisala: 

Mojca Bratun     


