
 
 
OŠ Kašelj 

Kašeljska cesta 119 a  
1260 Ljubljana Polje 

 
ŠOLSKI SKLAD 

 
Datum: 15. 10. 2018 

 
 

ZAPISNIK 1. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2018/2019 

Datum sestanka: 15. 10. 2018 ob 17.00, OŠ Kašelj 

Prisotni: Jani Polak, Romana Jurca, Mojca Bratun, Nevenka Zupančič Oletič, Petra Grabner 

Odsotna: Peter Keček, Maja Krese 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 

2. Pregled finančnega stanja 

3. Drugo 

K 1.) 

Potrjen dnevni red od vseh prisotnih. 

K 2.)  

Pregled finančnega stanja - na dan 15. 10. 2018 znaša 3.359,88 EUR (vključen bazar in 

prispevki staršev - 1 EUR). Pohvale učiteljici, ki je želela ostati anonimna, za prispevek v šolski 

sklad.  

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Nevenka Zupančič je predstavila delovanje 

sklada in trenutno finančno stanje. Prihodki do 31. 8. 2018 so bili 2.259,12 EUR, odhodki 

743.29 EUR (sofinanciranje taborov in sofinanciranje nagradnega tabora 9. razredom).  

V lanskem letu sprejeti način prispevanja v sklad, po 1 EUR/mesec s strani zainteresiranih 

staršev, se je obnesel kot zelo dobra praksa.  
 

 



K 3.) 

Prošnja 2. a in 2. b razreda v zvezi s sofinanciranjem avtobusnega prevoza na tabor v 

vrednosti 521 € se zavrne. Razlog zavrnitve je, da je tabor del rednega šolskega programa in 

da glede na dogovor/mnenje Sveta staršev, da se tabori sofinancirajo za celotni razred le v 

primeru, ko cena odstopa od primerljivih dejavnosti in taborov (npr. letos zimski tabor za 6. 

razrede, ker niso dobili mesta v CŠOD kot običajno), ni predmet obravnave. 

 

K 4.) 

1. Člani Šolskega sklada na pobudo v. d. ravnateljice Tanje Rozman predlagajo porabo 

sredstev v šolskem letu 2018/2019 kot pomoč pri doplačilu (ok. 1500 €) zimske šole v 

naravi za 6. razrede in sicer 30 € na učenca. 

2. Dogovor članov Šolskega sklada, da se ponovno obvesti predstavnike Sveta staršev 

posameznih oddelkov in razrednikov z namenom ponovne predstavitve delovanja 

šolskega sklada (da so sredstva v prvi vrsti namenjena socialno šibkejšim). V 

nadaljevanju, naj bi se sredstva namenila za nakup zvočnikov, mikrofonov in Orff 

inštrumentov. 

 

Zapisnik pripravila: 

Petra Grabner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


