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Zapisnik        Radovljica, 2. november 2020 
 
Korespondenčne seje  šolskega sklada, ki je bila zaključena v ponedeljek, 2. novembra 2020. 

Prisotni: Ervin Bec, Marko Bijol, Ana Fon,  Nataša Junež, Monika Mežik, Metka Urh in Darja Pagon. 

Dnevni red:  

1. Izvolitev predsednika, namestnika in zapisnikarja. 
2. Finančno poročilo. 
3. Razno. 

 
K točki 1 
Predlog za izvolitev predsednika, namestnika in zapisnikarja je bil: 

Predsednica: Darja Pagon 

Namestnik: Marko Bijol 

Zapisnikar: Ana Fon 

Predlog je bil soglasno sprejet.  

Sklep: Naslednji dve leti ostane predsednica Darja Pagon, namestnik Marko Bijol in zapisnikarica: 

Ana Fon.  

 

K točki 2 

Trenutno je na kontu šolskega sklada 11.082,99€. Od spomladi do danes ni bilo veliko odlivov glede na 

to, da dejavnosti ob pouku skoraj niso bile izvedene. Izvedli smo samo preizkus plavanja za četrte 

razrede, nabavilo se je majice za pete razrede za potrebe šole v naravi ter v mesecu septembru je bil 

izpeljan projekt "Yumikar". Izvedena je bila tudi papirna akcija.  

 

K točki 3 

a.) Darja Pagon je glede na trenutno situacijo podala naslednji predlog: 

Ker se trenutno zopet odvija pouk na daljavo in glede na to, da nekateri učenci nimajo primerne strojne 

opreme za delo od doma, poskušamo trenutno z dobavo le tega. Imam pa predlog glede tega. 

Predlagam, da v primeru, da bomo pridobili premalo strojne opreme za učence, ki jo potrebujejo, 

namenimo del sredstev iz šolskega sklada za nabavo le te. (opremo da šola na izposojo) Predlagam 

znesek v višini 3000€. Če se strinjate s predlogom, vas lepo prosim za potrditev, da potem lahko steče 

čimprej akcija.  

Sklep: Člani so se s predlogom strinjali tako, da v primeru, da bo potreba po nabavi dodatne strojne 

opreme, se iz fonda šolskega sklada nameni 3.000 €. 

 

b.) Iz Ministrstva za finance smo prejeli dopis, da v letošnjem letu starši ne morejo nameniti dela 

dohodnine za šolski sklad. Staršem se pošlje dopis, da glede na okrožnico sredstva drugam.  

 

 

Priloge: finančno poročilo, okrožnica Ministrstva za finance 

 

 

Zapisala: Darja Pagon         


