
Šolski sklad OŠ Preserje pri Radomljah 
15. (204.) seja šolskega sklada - torek, 28. februarja (6.50–7.30) 

 
 
 

Prisotni: Semira Ališić, Marjan Grilj, Manca Mihelčič, Tanja Mrkun, Nina Mulej, Olga Šraj 
Kristan  
 
Prisotni še:  Ana Nuša Kern – ravnateljica, Andraž Močnik – kuhar, Matej Repanšek –  
hišnik 
 
Odsotni: Greta Grošelj, Tina Košir, Nina Orehek Ručigaj in Mojca Senica 
 
Zapisnik zapisala: Manca Mihelčič 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Razno 
3. Športna sobota 
4. Ureditev igrišča 
5. Prošnje 
6. Čistilna akcija 
7. Almanah 

 
 

Ad1 
 
Soglasno smo potrdili zapisnik 14. (203.) seje šolskega sklada. Pripomb ni bilo. 
 
 
Ad2 
 
Ravnateljica Ana Nuša Kern se je še zadnjič pred upokojitvijo pridružila sestanku. Na 
kratko je povzela razvoj šolskega sklada od njegovega začetka leta 2001 do danes, izrazila 
hvaležnost za opravljeno delo vseh trenutnih in nekdanjih članov ter zaželela uspešno delo 
še naprej. 

 
Ad3 
 
Semira in Olga sta že kontaktirali nekaj zunanjih sodelujočih. 
 
Sklep: Nujno se moramo sproti obveščati, kaj je bilo že narejeno, in stvari 
vpisovati v tabelo.  
 
Marjan se že dogovarja z Majo Hudournik za izdelavo plakata in oblikovanje vabila. 
 
KUHINJA – Andraž Močnik 

• Donatorjem je treba prošnje poslati dva do tri mesece pred dogodkom. 
 



• V kuhinjo je treba pravočasno (vsaj 3 tedne pred dogodkom) oddati zahtevek za 
sestavine (kdo zahteva kaj in koliko). 

 
Sklepi:  

• Tanja oblikuje prošnjo za donatorje in jo pošlje Andražu, da jo posreduje 
naprej. 

• Andraž oblikuje in pošlje seznam podjetij, na katere se lahko naslovi 
prošnja za donacije. 

• Vodje stojnic s hrano (pica – Tina V., palačinke – Bojana L., smuti – ?) se 
obvesti, da morajo pravočasno oddati zahtevek za surovine v kuhinjo 
(Andražu). 

• Količinsko se bo naročalo podobno kot lani.  
 

HIŠNIK – Matej Repanšek – bo poskrbel za označitev proge za družinski tek ter poskrbel 
za delovanje elektrike na dogodku.  
 
 
Sklep: Tanja Mrkun začne delati na pridobivanju dobitkov za srečelov, ostala 
dela si razdelimo ostali člani.  
 
 
Ad4 
 
UREDITEV IGRIŠČA – Matej Repanšek 
 
Podal je mnenje, da zaenkrat polaganje umetne trave ni smiselno, saj se obeta zidava 
prizidka, poleg tega pa se mu umetna trava ne zdi primerna za manjše otroke.  
 
Predlaga, da se na malo nogometno igrišče nasuje (hrastove) sekance. S hišnikom 
Jožetom bosta prej pripravila teren. 
 
Sklepi: 

• V okviru čistilne akcije bomo (hišnik, starši in člani), tako kot lani, uredili 
igrišče v gozdičku in nasuli sekance. 

• Kupili bomo hrastove sekance. 
 
 

Ad5 

 

Učenci 7. razreda (Ogled Muzeja premogovništva Slovenije) 
 
Sklep: Šolski sklad bo prispeval 20 €/učenca. 
 
Izbirni predmet nemščina  
 
4.–6. razred, enodnevni izlet v Avstrijo, 22. april 2023 
7.–9. razred, enodnevni izlet v Nemčijo, 26. april 2023 
 
Sklep: Šolski sklad bo prispeval 20 €/učenca. 

 



Ad 6 
 
Glede čistilne akcije ni nič novega. Datum čistilne akcije še ni znan.  
 
 
Ad7 
 
Na anketo se je takoj odzvalo nekaj staršev. Zaenkrat je bilo oddanih 163 (potencialnih) 
naročil za almanah v tiskani obliki (navedena cena je bila od cca 30 € so 70 €)  
 
Pridobili smo 2 ponudbi: 

1. Tiskanje 500 kos = 5.054,45 € + DDV= 6.166,43 €  
       oz. 500 kos = 5.779,20€ + DDV = 7.050,62 € 

2. Tiskanje 1000 kos = 6.385,00 + DDV = 7.789,70 €  (Vezava Gormat) 
 
 
Sklepa:  
• Pozanimamo se, če je možno, da sami pripravimo predlogo za tiskanje v pdf 

obliki in s tem zmanjšamo stroške tiskanja.  
 
• Z razpravo nadaljujemo naslednjič, danes je zmanjkalo časa. 

               
 

 

Srečamo se spet  v torek, 14. marca 2023, ob 6.50 v zbornici šole. 

 
 
 

 Manca Mihelčič 
Komenda, 28. februar 2023 


