
Šolski sklad OŠ Preserje pri Radomljah 
14. (203.) seja šolskega sklada – torek, 14. februarja (6.50–7.30) 

 
 
 

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

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Tekaška oprema 
3. Nakup sekancev 
4. Športna sobota 
5. Almanah 
6. Prošnja 
7. Razno 

 
Ad1 

• Soglasno smo potrdili zapisnik 13. (202.) seje šolskega sklada. Pripomb ni bilo. 
 
 
Ad2 

• Tekaška oprema je bila dostavljena. 
 
 
Ad3 

• Ponudnik sekancev, ki je v preteklih letih dobavljal sekance, je ponudil navadne 
sekance po ceni 25 €/kubik ter bolj vzdržljive hrastove sekance za 30 €/kubik. Za 
igrišče pri prizidku bi potrebovali cca 60 kubikov sekancev.  

Sklep: Ko bo znan datum čistilne akcije, bomo naročili sekance ter načrtovali 
ureditev igrišča v gozdičku. 
 
Ad4 

• Člani smo si razdelili društva, klube in druge organizacije, ki jih bomo povabili k 
sodelovanju na športni soboti.  

• Nakup žetonov za športno soboto je v teku. 

• Aparat za sladkorno peno je bil dostavljen ( 319,00 € + 14,99 € poštnina = 333,99 
€)  

• Na poslane prošnje za dobitke za srečelov sta se z donacijo promocijskega 
materiala odzvali podjetji Perutnina Ptuj in Helios.  

• Nina Ručigaj se bo skušala dogovoriti za donacijo glavne nagrade. 

• Marjan Gril je predstavil načrt organizacije dogodka: 
- HRANA: naročilo surovin za smutije, palačinke in pico; ponudba hrane (z 

Andražem in Blažem se dogovarjata Nina in Manca) 



- OGLAŠEVANJE: vabila, plakati, obveščanje staršev 
- PRIDOBIVANJE DOBITKOV (in kasneje priprava le-teh) 
- RAZPORED DELAVNIC, URNIK TER ORGANIZACIJA PRIZORIŠČA (Marjan) 
- ZABAVNI PROGRAM: glasbena skupina, moderator  
- PRIPRAVA IN POSPRAVLJANJE PRIZORIŠČA (potrebno opozoriti, da res ostanejo 

do konca) 
- FINANCE: izdaja žetonov, bilanca (prevzame računovodstvo) 

Sklepi: Za oblikovanje plakata se tudi letos obrnemo na likovnico Majo 
             Hudournik. 
             Na enega od naslednjih sestankov se povabi kuharja Andraža, da se  
             dogovorimo glede hrane. 
             Greta se pozanima o možnosti ponovnega nastopa skupine Ar'n'Bi. 
             
 
Ad5 
 

• Ponovno smo odprli debato o možnosti almanaha v papirnati obliki. Stroški tiskanja 
so visoki (cca 7.000 € je bila lanskoletna ponudba). Razmišljali smo o možnosti, da 
tisti, ki bi to želeli, naročijo tiskano verzijo almanaha (poleg elektronske verzije) in 
ga plačajo. Strošek tiskanja se razdeli med naročnike tiskanega almanaha. Cena bi 
bila tako odvisna od števila naročil (predvidevamo, da bi se gibala od cca 30 € do 
75 €, lahko tudi več. 
Sklepa: Nina bo oblikovala anketo, s katero bomo preverili, koliko je takih  
              staršev, ki si želijo tiskanega almanaha in so pripravljeni zanj      
              tudi plačati. 
              Tanja se pri tiskarjih pozanima o višini stroška tiskanja. 

 

Ad6 

Vsebina ni na voljo zaradi varovanja osebnih podatkov. 

 

Srečamo se spet  v torek, 28. februarja 2023, ob 6.50 v zbornici šole. 

 
 
 

 Manca Mihelčič 
Preserje, 15. februar 2023 


