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Zapisnik 
sestanka šolskega sklada, ki je bil v četrtek, 7. oktobra 2021, ob 18. uri v šolski zbornici. 

Prisotni: Marko Bijol, Ana Fon, Anita Hrovat, Nataša Junež, Boris Mohorič, Darja Pagon, Metka Urh 

Opravičeno odsotni: Ervin Bec, Monika Mežik in Tanja Smolej 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Predlog programa dela v šolskem letu 2021/22. 
3. Finančno poročilo. 
4. Razno. 

 
K točki 1 
 
Darja Pagon je pozdravila prisotne. Prisotni smo potrdili zapisnik prejšnjega sestanka.  
 
K točki 2 
 
Ga. Pagon je predstavila program glede zbiranja sredstev. Papirna akcija je bila ravno izpeljana. Prav 
tako je uspešno zbiranje tekstila na več lokacijah. Kako bo z novoletnimi delavnicami, je zaradi Covid 
razmer še nejasno. G. Mohorič je povedal, da jih zaradi ukrepov verjetno ne bomo mogli izvesti. 
Glede dobrodelne prireditve so želje, da bi se spomladi izvedla. Vse dejavnosti bi bile na zunanjih 
površinah šole in tudi športna društva bi bila ponovno pripravljena sodelovati. Hkrati bi organizirali 
tudi srečelov – ga. Pagon bo napisala dopis, s katerim bomo lahko vsi začeli zbirati stvari, ki bodo na 
srečelovu. Zbirno mesto je pri gospe Pagon.  
Že v lanskem letu smo dobili donacijo g. Dobarja, ki je šoli podaril ročno izdelane lesene hiške in bo 
potrebno poiskati rešitev za prodajo le-teh v dobrobit šolskega sklada. Ga. Pagon je povedala, da bo 
g. Bec ponudil izdelke na Turizmu Radovljica in pa tudi na Turizmu Bled.  
 
K točki 3 
 
Predstavila je finančno poročilo (priloga). Mnogo dejavnosti v preteklem šolskem letu ni bilo 
izvedenih, zato je trenutno dovolj sredstev v ŠS, v letošnjem letu pa je veliko prošenj in bo veliko 
odlivov.  
Ga. Pagon je predstavila prošnje za financiranje dejavnosti iz ŠS  3840 EUR 

- Tanja Kozel: obisk Narodne galerije kot nagradni ogled v 3. A 250 EUR 
- Ana Krivec Pristov: nakup gospodinjskih pripomočkov za izbirni predmet Sodobna priprava 

hrane 130 EUR 
- Ana Fon: kuharsko popoldne za učence 8. razreda pri pouku izbirnega predmeta Nemščina 65 

EUR 
- Ana Fon: obisk kino predstave za učence 7., 8. in 9. razreda pri pouku izbirnega predmeta 

Filmska vzgoja 
- Vika Marinkovič Svetelj in Tanja Resman Tomše: dve ekskurziji, ena v Škocjanske jame in 

ogled Hrastovelj, druga na Blejski grad, kjer je na ogled razstava slikarke Melite Vovk  - oboje 
v skupnem znesku 800 EUR (prošnjama je bilo že ugodeno predhodno v septembru) 

- Petra Antolin: projekt Naša mala knjižnica – nakup delovnih zvezkov ustvarjalnikov (1. razred 
in 2. razred PŠ Mošnje in Ljubno) 240 EUR 
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- Mojca Čadež: nakup tri puščavske skakače in kopenska želva 60 EUR 
- Urša Kavar: prevoz za učence pri folklori »Č'belce« 250 EUR 
- Urša Kavar: kot mentorica za likovne delavnice v 4. in 5. razredu za nakup materiala 200 EUR 
- Nataša Zonik in Maja Tolo: 5. razred mentorici interesne dejavnosti Ustvarjalnice za nabavo 

likovnega materiala 200 EUR 
- Nataša Zonik in Maja Tolo: 5. razred obisk predstave Lutkovnega gledališču Ljubljana – prevoz 

250 EUR 
- Anja Porenta in Darja Torkar: izbirna predmeta Poskusi v kemiji in Robotika v tehnike - prevoz 

do Blejske Dobrave (ogled podjetja Sumida) 195 EUR 
- Anja Porenta in Darja Torkar: izbirna predmeta Poskusi v kemiji in Robotika v tehnike  - obisk 

tovarne Krka in Svet energije v Krškem za učence 8. razreda (mentorici upata, da bo 
ekskurzija zaradi Covid razmer lahko izvedena) 450 EUR 

- Boris Mohorič: nadstandardni program o preprečevanju odvisnosti, kjer bi učenci 7. – 9. 
razreda imeli predavanje 183 EUR 

- Predmetna in razredna stopnja: ogled ene kino predstave v oktobru oz. v decembru 3000 
EUR 

Sklep: Vse prošnje so ugodno rešene.  
 
Darja Pagon je izpostavila pomoč socialno šibkim učencem. Predlaga, da bi kot donacijo zbirali šolske 
zvezke, ki bi bili na voljo našim učencem. Prav tako v zadnjih dveh tednih šolskega leta lahko zbiramo 
šolske torbe in šolske potrebščine.  
 
Darja Pagon je povedala, da je prišel predlog, da se za 5. razred ne bi več naročile majice iz ŠS, temveč 
s tem denarjem raje krijemo prevoz v ŠVN za učence 5. razreda. ŠS bi po novem kril tudi stroške za 
majice 9. razredov. Prisotni smo se s tem predlogom strinjali. Bolj natančen znesek bo znan naknadno 
(za prevoz 5. r. v ŠVN in majice za 9. r.). Predlagala je, da se na vsakem prvem sestanku ŠS (oktobra) 
odločimo za tekoče šolsko leto.  
 
K točki 4 
 

- Darja Pagon je razložila, da je na šoli trenutno zadostna količina rabljenih računalnikov, ki bi 
jih v primeru karanten za učence lahko razdelili. Tudi Marko je potrdil, da je edina pot teh 
računalnikov preko šole.  

- Darja Pagon je spomnila na pretekli sestanek, kjer je bila omenjena nabava tekaških smuči in 
ustrezne opreme. Količina opreme zadostuje trenutnim potrebam in se ne bo nabavljalo 
nove.  

- Nabavljen je nov kolesarski poligon, ki so ga učenci v tem času že uporabljali.  
- Darja Pagon predlaga naslednji sestanek v mesecu januarju.  

 
Sestanek se je zaključil ob 19.00. 
 
Priloge: finančno poročilo, prošnje posameznih mentoric 
 
Zapisala:        Sestanek vodila: 

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

Radovljica, 7. oktober 2021 


