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Zapisnik 
sestanka šolskega sklada, ki je bil v četrtek, 2. junija 2022, ob 17. uri v šolski zbornici. 

Prisotni: Ervin Bec, Ana Fon, Anita Hrovat, Monika Mežik, Boris Mohorič, Darja Pagon, Tanja Smolej, 
Metka Urh 

Opravičeno odsotni: Marko Bijol in Nataša Junež  

Dnevni red:  

1. Finančno poročilo. 
2. Evalvacija opravljenega dela.  
3. Razno. 

 
K točki 1 
Darja Pagon je pozdravila prisotne in predstavila finančno poročilo (priloga). Povedala je, da so bile 
načrtovane dejavnosti iz ŠS v letošnjem šolskem letu izpeljane skoraj v celoti. Ga. Pagon je še povedala, 
da ŠS dela po pravilih, ki so določena s strani države.  
Mandat se trenutni sestavi UO zaključi s tem šolskim letom. Zato je v mesecu septembru potrebno 
imenovati nove člane.  
 
K točki 2 
Na prejšnjem sestanku je bilo predlagano, da se od zdaj naprej pokrije stroške za nakup majic za 9. 
razrede.  
Sklep: Že s tekočim šolskim letom in vsa leta naprej šolski sklad financira nakup majic ob koncu šolskega 
leta za 9. razrede, v primeru, da so zadostna finančna sredstva na računu ŠS.  
 
K točki 3 
Drugi predlog je, da se za šolo v naravi v 5. razredu (Izola) nameni denar iz ŠS za avtobusni prevoz. 
Majice, ki jih učenci dobijo v 5. razredu, se bodo financirale v skladu s tekočimi finančnimi zmožnostmi 
ŠS.  
Sklep: Predlog je bil sprejet. Prevoz šole v naravi za učence 5. razredov se financira v primeru, da so na 
računu ŠS zadostna finančna sredstva. 
 
G. Mohorič je povedal, da je s strani države določeno, da imajo učenci, ki imajo status begunca, 
možnost dobiti finančno pomoč za obvezno šolo v naravi iz ŠS.  
Ga. Pagon je predlagala, da se sestane ožja skupina sodelujočih in organizira jesensko kulturno 
dobrodelno prireditev za zbiranje financ v ŠS. Prvi sestanek bi organizirali konec septembra. 
Dobrodelno prireditev bi izvedli v novembru ali decembru. Ga. Pagon predlaga, da bi bila ta prireditev 
namensko usmerjena v obnovo šolskih telovadnic. Ga. Pagon meni, da če se bomo lotili dela in začeli s 
projekti, da bo tudi Občina Radovljica prispevala sredstva. G. Mohorič je povedal, da je Občina 
Radovljica letos že veliko denarja prispevala za obnovo mnogih nujnih del na šoli. Povedal je tudi, kaj 
vse je na šoli potrebno popraviti v bližnji prihodnosti in upa, da se bo s strani Občine to tudi čimprej 
financiralo in izvedlo.  
 
Sestanek se je zaključil ob 17.40. 
 
Priloge: finančno poročilo 
Zapisala:        Sestanek vodila: 

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

Radovljica, 2. junij 2022 


