
 

OŠ Kašelj 

Kašeljska cesta 119a 

1260 Ljubljana Polje 

 

ŠOLSKI SKLAD 

Datum: 16.11.2021 

 

ZADEVA: Zapisnik 5.  sestanka ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2021/2022  

 

Datum sestanka: 16.11.2021; Zoom konferenca 

Prisotni: Romana Jurca, Mojca Bratun, Nevenka Zupančič Oletič, Alma Alič, Jani Polak, Mateja 

Peterca 

Odsotna: Maja Krese 

 

Točka 1) Potrditev dnevnega reda 

Dnevni red je bil potrjen soglasno. 

 

Točka 2) Pregled zapisnika zadnjega sestanka in potrditev 

Zapisnik je potrjen. 

 

Točka 3) Pregled subvencij v letu 2021/2022 

Vse do sedaj podane prošnje so bile potrjene korespondenčno. 

Dnevni red je bil potrjen soglasno. 

Finančno poročilo je bilo soglasno potrjeno. Finančno poročilo je objavljeno na spletni strani šolskega 

sklada.  

Šolski sklad v letošnjem letu začenja z zneskom cca. 2500 Eur, ki bo namenjen za pomoč socialno 

šibkim ter nadstandardu na naši osnovni šoli. Odziv staršev na prošnjo šolskega sklada je bil izjemen, 

za kar smo iskreno hvaležni. Naši učenci bodo s tem dobili možnost za bolj kakovostno izobraževanje 

in udejstvovanje na šoli, prav tako bomo lahko brez težav pomagali otrokom iz socialno šibkih družin.  

 

 



Točka 5) Razno 

 Na šolski sklad je bila naslovljena prošnja ga. Nine Korošec, ki je z otroki vpeta v projekt Rad 

pišem z roko. Projekt ima izredno vrednost in pomen pri razvijanju otroških možganov in  fino 

motorike ter ohranja kulturo pisanja z roko,  ki se v teh časih izgublja. Pri projektu bi potrebovali 

10 kompletov za kaligrafijo, ki pa bo na voljo tudi v knjižnici, vsakomur, ki bi se želel v tem 

preskusiti. Cena na paket je 9 Eur, skupaj 90 Eur.  

Sklep: Prošnji se ugodi in odobri znesek 90 Eur za nakup 10 paketov za kaligrafijo. Prošnja je vodena 

pod zaporedno številko 08/2021/22. 

 Stekel je pogovor, da bi v letošnjem letu ponovno poskusili s prošnjami za donacije pri lokalnih 

in ostalih večjih podjetjih. Člani bomo dopis pripravili in dogovorili postopke, kako bomo 

zadevo izpeljali.  

 

 

Zapisnik napisala: 

Mojca Bratun     


