
Šolski sklad OŠ Preserje pri Radomljah 
12. (201.) seja šolskega sklada - torek, 24. januarja (6.30–7.15) 

 
 
 

Prisotni: Semira Ališić, Marjan Grilj, Manca Mihelčič, Tanja Mrkun, Nina Mulej, Greta 
Grošelj, Olga Šraj Kristan in Mojca Senica  
 
Prisotni še:  / 
 
Odsotni: Tina Košir, Nina Orehek Ručigaj 
 
Zapisnik zapisala: Mojca Senica 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Nakup tekaške opreme 
3. Nakup didaktičnih pripomočkov in igrač za prvo triado 
4. Športna sobota 
5. Čistilna akcija 
6. Razno 

 
Ad1 

• Soglasno smo potrdili zapisnik 11. (200.) seje šolskega sklada. Pripomb ni bilo. 
 
 
Ad2 

• Marjan je potrdil nakup sani ter tekaške opreme. Ob nakupu tekaške opreme bomo 
dobili tudi 3-4 torbe za shranjevanje smuči. Kupili bomo tudi vosek za servisiranje 
smuči v šoli.  

 
 
Ad3 

• Naročanje potrebščin za prvo triado je v teku. Jana Oražem je v imenu 3. razredov 
naročila didaktične pripomočke.  

• Sledi nakup didaktičnih pripomočkov za razrede od 4. do 9. 
Sklep: Dobavnico ter nakupljen material se fotografira kot dokazilo namenitve 
sredstev. 
 
Ad4 

• Organizacijo dogodka prevzame Marjan. Z organizacijo dogodka pričnemo po 
zimskih počitnicah. Na naslednjem sestanku se dogovorimo o kontaktiranju podjetij, 
zalogi ter dokupu blaga, ki ga bomo prodajali, oblačilih članov sklada, glasbi, 
moderatorju/-ki dogodka.  

• Nakup žetonov za športno soboto je v teku.  
• Olga je poslala prošnjo za sodelovanje na dogodku z mini Planico. 
• Za glavno nagrado bomo kontaktirali Petro Majdič in pisali večjim podjetjem. Petri 

Majdič bomo tudi ponudili, da pride predstavit svojo dejavnost. 
 

Sklep: Če ne bo donatorjev, bo glavno nagrado kupil šolski sklad. 



 
• Pokliče se gasilce glede sodelovanja s peno. Prostor, kjer bo pena, se počisti in 

zaščiti.  
• Nina Ručigaj je poslala prošnje za dobitke za srečelov na naslednja podjetja: 

COCA-COLA HBC SLOVENIJA, d.o.o. 
HELIOS Domžale, d.o.o. 
FRUCTAL, d.o.o. 
COSTELLA, d.o.o. 
Pivovarna Laško Union, d.o.o. 
SPAR SLOVENIJA, d.o.o. 
HOFER trgovina, d.o.o. 
LIDL Slovenija, d.o.o. 
DM DROGERIE MARKT trgovsko podjetje, d.o.o. 
MÜLLER HANDELS GMBH & CO. KG 
ENGROTUŠ, d.o.o. 
Mercator, d.o.o. 
ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto 
MERKUR trgovina, d.o.o. 
PERUTNINA PTUJ, d.o.o. 
 

Odzvala se je le Perutnina Ptuj, d.o.o., z donacijo ob naslednji dobavi šoli.  
 
Sklep: O pošiljanju prošenj v imenu šolskega sklada je potrebno vedno 
obvestiti tajništvo šole.  
 

• Tanja bo pogledala seznam podjetij/donatorjev in predlagala, komu se pošlje 
ponovno in komu dodatno prošnjo za dobitke.  

 
Ad5 
 

• Olga se bo pozanimala na Občini Domžale o datumu čistilne akcije.  
 
 
Ad6 
 

• Semira predlaga, da se na NZS pozanima, kot po vzoru drugih OŠ po Sloveniji, če 
so pripravljeni sofinancirati postavitev umetne trave na malem nogometnem 
igrišču.  
Sklep: Marjan bo preveril možnost sofinanciranja pri NZS. 

 
• Tanja pozna donatorja, ki bi šoli podaril 2 pripomočka za preprečitev zadušitve 

otrok. Člani se strinjamo z donacijo. Oba pripomočka bosta nameščena v jedilnicah: 
mali in veliki.   

 

Srečamo se spet  v torek, 31. januarja 2023, ob 6.50 v zbornici šole. 

 
 
 

 Mojca Senica 
Moste pri Komendi, 25. januar 2023 


