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Zapisnik 
sestanka šolskega sklada, ki je bil v četrtek, 10. junija 2021, ob 18. uri v šolski zbornici. 

Prisotni: Marko Bijol, Ervin Bec, Ana Fon, Nataša Junež, Darja Pagon, Metka Urh 

Opravičeno odsotni: Anita Hrovat, Monika Mežik, Zlata Rejc in Tanja Smolej 

Dnevni red:  

1. Finančno poročilo. 
2. Potek dela.  
3. Razno. 

 
K točki 1 
 
Darja Pagon je pozdravila prisotne. Predstavila je finančno poročilo (priloga).  
S strani papirne akcije je bilo na konto ŠS knjiženo še 1.368,40€, kar pomeni, da je trenutno stanje 
10.032,24 €. 
 
K točki 2 
 
Delo zdaj že eno leto poteka pod drugačnimi pogoji zaradi epidemije. Nekatere stvar se lahko vodi 
naprej, drugih žal ne.  
 
Ga. Pagon je predstavila prošnje za financiranje dejavnosti iz ŠS: 

- Tjaša Jazbec, Irena Filipič in Alja Štendler: izbirni predmet Turizem – vstopnina za Čebelarski 
muzej 60 EUR;  

- plavanje na bazenu v Radovljici za 5. razred (2 EUR na učenca); 
- kolesarski poligon 800 EUR.  
 
Sklep: Vse prošnje so ugodno rešene.  

 
Naknadno bo ga. Pagon pridobila ponudbe in dala predloge v presojo članom ŠS po elektronski pošti: 

- športna oprema za tek na smučeh; 
- nabava računalnikov in opreme. 

 
Do konca septembra naj mentorji oddajo prošnje za dodatne aktivnosti za šolsko leto 2021/22.  
 
K točki 3 
 
Darja Pagon in Marko Grimani sta se dogovorila, da bosta obnovila šolsko spletno stran v jesenskem 
obdobju.  
 
G. Dobar je šoli podaril ročno izdelane lesene hiške in bo potrebno poiskati rešitev za prodajo le-teh v 
dobrobit šolskega sklada. Dogovor je, da se pri tem aktivno angažirajo starši.  

 
Sestanek se je zaključil ob 18.45. 
 
Priloge: finančno poročilo, prošnje posameznih mentoric 
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Zapisala:        Sestanek vodila: 

Ana Fon, l. r.         Darja Pagon, predsednica ŠS 

Radovljica, 10. junij 2021 


