
 
 

OŠ Kašelj 
Kašeljska cesta 119 a  
1260 Ljubljana Polje 
 
ŠOLSKI SKLAD 
 
Datum: 30. 11. 2017 
 
 

ZAPISNIK 1. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2017/2108 

Datum sestanka: 21. 11. 2017 ob 17.00, OŠ Kašelj 

Prisotni: Jani Polak, Maja Krese, Romana Jurca, Mojca Presečnik, Nevenka Zupančič Oletič, 

Petra Grabner 

Odsotni: Peter Keček 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Izvolitev predsednika šolskega sklada in zapisnikarja šolskega sklada 

3. Pregled finančnega poročila za šolsko leto 2016/2017 in subvencij za šolsko leto 

2016/2017  

4. Obravnava mnenja g. ravnatelja o predvidenih načrtih delovanja šolskega sklada v 

šolskem letu 2017/2018 

5. Pobude, predlogi za leto 2017/2018 

6. Razno 

 

 

 

 

 

 



Ad 1.) 

Potrjen dnevni red od vseh prisotnih. 

 

Ad 2.)  

Novoizvoljena predsednica Šolskega sklada 2017/2018 je oz. ostaja  Nevenka Zupančič 

Oletič. 

Novoizvoljena podpredsednica Šolskega sklada 2017/2018 je Mojca Presečnik. 

Novoizvoljena zapisničarka je Petra Grabner. 

 

Ad 3.) 

Opravi se pregled finančnega poročila za šolsko leto 2016/2017 in subvencij za šolsko leto 

2016/2017. Finančno poročilo Šolskega sklada OŠ Kašelj za leto 2016/2017 je dostopno na 

spletni strani OŠ Kašelj. Finance iz šolskega leta 2016/2017 se prenesejo v novo šolsko 

obdobje. 

Opravi se pregled Pravilnika za dodelovanje denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada. 

Pregleda se novi oz. popravljeni Pravilnik o delovanju Šolskega sklada. Gospod Jani Polak 

razloži, pod kakšnimi pogoji napravi izračune za pridobitev sredstev iz šolskega sklada. 

 

Ad 4.)  

Člani Šolskega sklada preučimo predloge gospoda ravnatelja v zvezi z nakupom 

nadstandarde šolske opreme za potrebe pouka in razširjenega šolskega programa iz ostalih 

sredstev na računu. Predlagana oprema so: pomoč pri nakupu dragih mikroskopov, nakup 

novih Orffovih inštrumentov, pomoč pri nakupu novih brezžičnih ročnih ali naglavnih 

mikrofonov. Člani se delno strinjamo s podanimi predlogi g. ravnatelja, in sicer le v primeru, 

da bi sredstva na računu ostala in se nabirala ter se v prvi vrsti porabila za pomoč socialno 

šibkim učencem. S strani članov je sprejet predlog, da bi s sredstvi lahko delno pomagali pri 

nabavi predlagane opreme. 

Ad 5.) 

Pobude in predlogi za leto 2017/2018 

Ga. Krese in Grabner predlagata, da bi nova sredstva Šolskega sklada lahko pridobili s 

prostovoljnimi prispevki staršev, in sicer kot odtegljaj 1evra pri rednih mesečnih položnicah, 



po predhodni pisni privolitvi staršev (pobuda prihaja, kot pozitivna izkušnja delovanja 

Šolskega sklada nekaterih OŠ v MOL). Oblikoval bi se dopis z obrazložitvijo za starše. 

Ga. Zupančič predlaga sestavo novega predloga za podjetja. Nove predloge naj bi 

predstavniki razredov Sveta staršev posredovali dalje preko e-pošte. 

Ga. Presečnik predlaga, da bi se dodatna sredstva lahko pridobila preko šolske spletne strani, 

in sicer da bi na namizju spletne strani OŠ Kašelj dodali še en drevesni list z napisom Šolski 

sklad. Namen tega bi bil hitro videna ikona. 

G. Polak predlaga, da se v času Novoletne prireditve OŠ Kašelj  (19. 12. 2017) postavi stojnico 

s plakatom Šolskega sklada in škatla za pobiranje prostovoljnih prispevkov.  

Starševski del Šolskega sklada potrdi pomoč pri postavitvi stojnice na dan dogodka in 

prisotnost na stojnicah v času prireditve. 

Člani se dogovorimo, da bomo ves pripravljen material za predstavitev Šolskega sklada 

uporabili tudi za prisotnost na naslednjih šolskih prireditvah oz. dogodkih kot  je npr. 

spomladanska prireditev OŠ Kašelj. 

 

Zapisnik pripravila: 

Petra Grabner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


