
ZAPISNIIK 2. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2015/2016 
 
Datum sestanka: 14.12.2015 v prostorih OŠ Kašelj 
 
Prisotni: Jani Polak, Maja Krese, Romana Jurca, Natalija Kunc Rešek, Nevenka Zupančič Oletič, Dušan 
Djukić in Romana Jager 
 
Dnevni red : 
 
1. Donacije podjetij 
2. Dopis za donacije staršev otrok v OŠ Kašelj 
3. Koncert v spomladanskem času 
4. Subvencije v tem šolskem letu  
5. Razno 
 
 
K 1 
 
Člani Šolskega sklada so sporočili odziv podjetij na prošnjo za donacije, ki jim je bil posredovan v 
začetku decembra: 

- podjetje Jub bo doniralo material v obliki barv. Strinjamo se s predlogom, da barvo 
ponudimo pleskarju, ta pa donacijo nakaže na račun Šolskega sklada. Material se začasno 
shrani v prostorih šole, g. Djukić pa se pozanima pri pleskarju glede izvedbe omenjenega 
predloga. 

- g. Košorok (CPI) bo doniral reklamni, predvsem pisarniški material 
- podjetji MAR in Telekom sta pripravljeni dati sponzorski material 
- drugih informacij o donacijah na račun šolskega sklada zaenkrat nimamo. Ga. Zupančič 

Oletič bo to informacijo pridobila pri računovodji. 
 
K 2 
 
Skupaj smo pregledali dopis in dodali nekaj popravkov. Dogovorimo se, da Ga. Zupančič Oletič 
dokončno oblikuje dopis, ki bo najverjetneje pri februarskih položnicah posredovan staršem učencev 
OŠ Kašelj. 
 
K 3 
 
Ga. Krese in ga. Jurca podata informacijo o tem, da spomladanskega koncerta, kot smo ga poznali 
minula leta, v letu 2016 ne bo. Namesto tega bo 22.4.2016 organizirana medkulturna tržnica ob 
svetovnem dnevu knjige. Zbrani denar, ki naj bi bil sicer namenjen Šolskemu skladu, bo predvidoma 
porabljen tudi za nakup leposlovnih knjig v tujih jezikih. 
 
K 4 
 
Šolski sklad je v šolskem letu 2015/2016 do 14.12.2015 prejel pet prošenj za subvencijo, od tega so 
bile štiri prošnje odobrene že v času prejšnje članske sestave Šolskega sklada: 

- Mohamed Huremagić (šola v naravi - Tolmin)  
- Gregor Cimerman (šola v naravi - Tolmin) 
- Sanida Prošić (šola v naravi - Tolmin)  
- Muris Huremagić (šola v naravi na Rogli) 
- Luka Vandur (šola v naravi na Rogli) 

 



Ugotovimo, da je potrebno spremeniti obvestilo o prejemu subvencije, na kateri mora biti zapisano: 
- ime otroka, za katerega je odobrena subvencija, 
- namen odobrene subvencije, 
- kdaj bo izvedena ta dejavnost, za katero je bila odobrena subvencija. 

 
To nalogo prevzame g. Jani Polak. 
 
 
K 5 
 
Na spletno stran OŠ Kašelj/Šolski sklad je potrebno odložiti prenovljeno verzijo prošnje za donacijo in 
Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2015. 
 
 
 
Zapisala:  
Romana Jager 


