OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
Kranjska c. 27, p.p. 104, 4240 Radovljica

Zapisnik
sestanka šolskega sklada, ki je bil v torek, 17. oktobra 2019, ob 18. uri v večnamenskem prostoru.
Prisotni: Marko Bijol, Ana Fon, Anita Hrovat, Nataša Junež, Darja Pagon, Zlata Rejc, Metka Urh
Opravičeno odsotni: Ervin Bec, Monika Mežik in Tanja Smolej
Dnevni red:
1. Predlog programa dela v šolskem letu 2019/2020.
2. Finančno poročilo.
3. Razno.
K točki 1
Darja Pagon je pozdravila prisotne. Potrdili smo zapisnik prejšnjega sestanka.
Predlog programa dela za tekoče šolsko leto je, da bi enako kot prejšnja leta imeli zbiranje sredstev
preko položnic staršem. Darja Pagon je pozvala prisotne, da predlagajo nove načine zbiranja sredstev.
Letos bomo zaprosili za donacijo Foto GM, ki nam je lani že namenil znesek 1200 EUR. Prvič smo dobili
tudi nakazilo s strani zbiranja oblačil (Tekstilko). Poleg obstoječega kontejnerja bodo postavili še enega.
Izvedena je bila že ena papirna akcija. Ostaja tudi dobrodelna prireditev, temo bomo določili naknadno.
Nataša Junež je predlagala aktivno popoldne za učence, kjer bi vključili računalniško aplikacijo in bi bila
izvedena v obliki športno – naravoslovnih delavnic in bi na podlagi tega lahko zbirali sredstva.
Sodelovali bi lahko tudi starši.
K točki 2
Darja Pagon je predstavila finančno poročilo, posebnosti in spremembe (priloga).
Nadalje je predstavila prošnje za financiranje dejavnosti iz ŠS:
- Ana Fon in Tanja Resman Tomše: izbirna predmeta Nemščina in Turistična vzgoja – obisk
Minimundusa v Avstriji do 600 EUR (prevoz)
- Margareta Marolt: sodelovanje z OŠ Ivana Gundulića Zagreb – obisk četrtih razredov matične
šole in podružnic v Zagrebu 1710 EUR (prevoz)
- Margareta Marolt: vožnja z avti Yumicar za učence 4. razreda matične šole 600 EUR
- Tjaša Jazbec in Alja Štendler: izbirni predmet Turizem – sodelovanje na festivalu »Turizmu
pomaga lastna glava« med 150 in 200 EUR (prevoz)
- Tanja Resman Tomše in Neža Rejc: izbirna predmeta Turistična vzgoja in Umetnostna
zgodovina – ekskurzija na Primorsko (Predjamski grad, Hrastovlje, Socerb) 350 EUR
- Jana Kunčič: za učence na izmenjavi z Nizozemsko – za stroške ogledov 1080 EUR
- Jana Kunčič: projekt International Village Slovaška 460 EUR
- Marjana Pogačnik Medved: izobraževalna ekskurzija v Veliko Britanijo »Project GB – SI« 1150
EUR
- Uršula Kavar: folklorna skupina Č'belce – za folklorne tabore, oblačila in ostalo 1200 EUR
- Anja Porenta in Katra Kržišnik: projekt Mladina in gore 320 EUR (priprave)
- Anja Porenta in Katra Kržišnik: projekt Mladina in gore 350 EUR (priprave na državno
tekmovanje po potrebi)
- Nina Zupan: subvencioniranje letne karte za bazen gibalno oviranim učencem ca. 70 EUR
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Sklep: Vse prošnje so ugodno rešene v primeru, da je na kontu šolskega sklada dovolj sredstev, v
nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti sredstva iz drugih virov.
V mesecu novembru in decembru bo s strani šole organiziran ogled ene kino predstave za vse naše
učence in to financira ŠS. Letos bodo učenci 6. razreda pozimi odšli v šolo v naravi na Kope, zato bo ŠS
sofinanciral prevoz.
K točki 3
S strani staršev učencev iz socialno šibkejših družin je v lanskem letu na ŠS prišlo 7 prošenj za
sofinanciranje šolskih dejavnosti.
Sestanek se je zaključil ob 18.40.
Priloge: finančno poročilo, prošnje posameznih mentoric

Zapisala:

Sestanek vodila:

Ana Fon, l. r.

Darja Pagon l.r. , predsednica ŠS

Radovljica, 17. oktober 2019
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