
ZAPISNIIK 1. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2015/2016 
 
Datum sestanka: 9.11.2015 v prostorih OŠ Kašelj 
 
Prisotni: Katarina Hudoklin (prisotna samo na začetku), Jani Polak, Maja Krese, Romana Jurca, 
Natalija Kunc Rešek, Nevenka Zupančič Oletič, Dušan Djukić in Romana Jager 
 
Dnevni red vnaprej ni bil določen. 
 
Glavne točke sestanka: 
 
1. Ga. Hudoklin je novo izbranim članom šolskega sklada na kratko predstavila glavne naloge, 

aktivnosti šolskega sklada in način izvajanja teh aktivnosti v preteklosti. Predala nam je arhiv 
delovanja sklada v minulih dveh letih in nam ponudila morebitno pomoč, v kolikor bi jo 
potrebovali. 
 

2. Izvolitev funkcij v šolskem skladu - člani šolskega sklada so soglasno izvolili predstavnike 
posameznih funkcij: 

- predsednica: Nevenka Zupančič  Oletič 
- namestnik predsednice: Dušan Djukić 
- zapisnikarica: Romana Jager 
- odgovorna za računalniški program sofinanciranja taborov: Jani Polak in Maja Krese 

 
3. Zbiranje donacij: 

- dogovorimo se, da se ga. Nevenka posvetuje s predsednico Sveta staršev glede pošiljanja 
prošenj za donacijo podjetjem in sicer preko predstavnikov, ki so v Svetu staršev, preko 
katerih naj bi bil dopis posredovan staršem posameznih oddelkov. Ti naj bi dopis po svoji 
presoji posredovali naprej svojemu delodajalcu. 

- do 25.11.2015 se pripravi dopis, ki bo najkasneje 1.12.2015 posredovan preko že 
omenjene poti podjetjem, prav tako bo dopis poslan okoliškim podjetjem preko navadne 
pošte. Ga. Hudoklin se prosi za seznam naslovnikov. 

- Hkrati se pripravi tudi dopis s prošnjo za donacijo v šolski sklad, ki bo dodan rednim 
mesečnim položnicam, najverjetneje februarja 2016. Sočasno se na spletni strani OŠ 
Kašelj pod rubriko novice doda obvestilo o omenjeni prošnji za donacijo. 

 
4. G. Polak obvesti, da je dobil neformalno prošnjo za pomoč pri plačilu položnice za otroka Bajram 

Omerović (4.B). Starši morajo najprej vložiti vlogo za subvencijo, o kateri se bomo zatem, tudi s 
pomočjo izračuna ustrezne stopnje subvencije ( s pomočjo računalniškega programa) odločali 
člani šolskega sklada. 

 
 
Zapisala: Romana Jager 


