
Šolski sklad OŠ Preserje pri Radomljah 
16. (205.) seja šolskega sklada – torek, 14. marca (6.50–7.30) 

 
 
 

Prisotni: Marjan Grilj, Greta Grošelj, Tina Košir, Manca Mihelčič, Tanja Mrkun, Nina Mulej, 
Olga Šraj Kristan  
 

Prisotni še:  Jasna Korbar – ravnateljica 
 

Odsotni: Semira Ališić, Nina Orehek Ručigaj in Mojca Senica 
 

Zapisnik zapisala: Manca Mihelčič 
 

Dnevni red: 
 

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

 
 

Ad1 
 
Soglasno smo potrdili zapisnik 15. (204.) seje šolskega sklada. Pripomb ni bilo. 
 
 

Ad2 
 
Predlagali in pretehtali smo več možnosti: 
 

a) KDAJ IZDATI ALMANAH? 
1. Almanah se pripravi že prej in se prodaja na športni soboti. 

Pomisleki: - Manjkata dva meseca. 
               - Športna sobota je že sama po sebi zadosten strošek za družine. 
               - časovna stiska za pripravo. 

2. Almanah se pripravi po zaključku leta in se ponudi staršem v septembru. 
    Pomislek: - Almanah je kot zaključek leta in bi bil njegov pomen v septembru že   
                     drugačen, saj se takrat piše že nova zgodba. 
3. Almanah se pripravi kot do sedaj – do 14. junija, ko zaključijo devetošolci. 
    Pomislek: - Manjkajo aktivnosti v juniju. 
 
Sklep: Almanah bomo izdali tako kot do sedaj, do 14. junija. 
 

b) NAJ BO ALMANAH TUDI V TISKANI OBLIK? PLAČLJIV? 
      

      Sklep: Almanah bomo natisnili v 500 izvodih, ga ponudili za 10 €–15 € in 

                  zbrali naročila. Tako bomo dobili izkušnjo in se bomo lahko odločali 
                  naprej, za naslednja leta. 
 

Zbiranje prispevkov in oblikovanje almanaha bosta prevzela dva učitelja (vprašamo Tanjo 
Kastelic za zbiranje in lektoriranje prispevkov, Majo Hudournik za oblikovanje). 
 

 

Ad3 
 

Kaj je že dogovorjeno? 
 



1. Olga je na Čistilno akcijo prijavila 300 ljudi = 1.100 €*.  
2. Olga ta četrtek, 16. 3. 2023, prevzame rokavice in vreče. 

Sklep: Pripomočke bo spravila k hišniku Mateju Repanšku. 
3. Greta ima kontakt tabornikov in se bo dogovorila za vodenje po trasi. 
4. Tanja je naročila sekance ter k sodelovanju nagovorila starše in učence razredov 

njenih otrok.  
 
*Kasneje v popoldnevu so z občine sporočili, da mora stroške malice šola kriti sama. Olga 
jih bo kontaktirala in skušala to urediti – smo mnenja, da to ne sme in ne more biti strošek 
šole.  
  
Kaj se bo naredilo v naslednjem tednu? 
 

1. Greta bo na današnji konferenci nagovorila učitelje, naj učence in starše povabijo k 
sodelovanju na čistilni akciji in naj se akcije udeležijo tudi sami (sploh 7. in 9. 
razred). Vsi člani smo se strinjali, da je prav, da otroci dobijo informacijo, da vedo, 
da je prav, da če nekaj dobiš, da za to po svojih najboljših močeh tudi sam nekaj 
prispevaš, da niso stvari samoumevne. Poleg tega pa s tem poskrbijo za LASTNO 
okolico.  

2. Manca bo v kuhinji naročila surovine za vaflje + jabolka, čaj in kava. 
3. Nina bo v ponedeljek, 20. 3. 2023, še enkrat poslala vabilo na čistilno akcijo (z uro 

pričetka) vsem staršem ter učiteljem. 
4. Olga bo hišnika Mateja prosila, da na soboto, ko bo potekala čistilna akcija, pripelje 

elektriko pred vhod v stari del šole.  
 
Ad4 
 

1. Marjan Grilj je predstavil predlog plakata za športno soboto. Več članom se je zdel 
preveč tehničen. 

 
          Sklep: Pripravi se še en predlog. 
 

2. Tina Košir se bo z Andražem Močnikom (kuhar) dogovorila za dobavo hrane (Pr' 
Soud). 

3. Tina Košir je potrdila, da jahanje in kočija bosta. 
Sklep: Za konjeniški klub PIK bo šolski sklad prispeval del dobička. 
(Predlog: 100 €) 

 

Ad5  
 
Prošenj ni bilo. 
 

Ad6 
 
Mlin Kralj je doniral 10 kg moke.  
     

Srečamo se spet  v torek, 21. marca 2023, ob 6.50 v zbornici šole. 

 
 
 

 Manca Mihelčič 
Komenda, 14. marec 2023 


