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

Zapisnik
sestanka šolskega sklada, ki je bil v torek, 13. novembra 2018, ob 16. uri v večnamenskem prostoru.
Prisotni: Ervin Bec, Ana Fon, Anita Hrovat, Nataša Junež, Monika Mežik, Darja Pagon, Katja
Praprotnik, Zlata Rejc, Tanja Smolej, Metka Urh, Mateja Žlogar.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika UO ter zapisnikarja.
3. Predlog programa dela v šolskem letu 2018/2019.
4. Finančno poročilo.
5. Razno.
K točki 1
Darja Pagon je pozdravila prisotne in predstavila nove člane šolskega sklada. Potrjen je bil zapisnik
prejšnjega sestanka.
K točki 2
Potrebno je bilo izvoliti oz. potrditi člane UO in prisotni so se strinjali, da ostanejo iste funkcije istim
članom.
K točki 3
Darja Pagon je predstavila predlog programa za to šolsko leto. Vse akcije, povezane z dejavnostjo
šolskega sklada, bodo ostale iste, tudi dobrodelna prireditev bo še naprej športno obarvana, bi jo pa
prestavili na april. Meni, da bi morali še bolj vključiti starše, na tem moramo delati vsi. Tistih delavnic,
ki so bolj zaželene med učenci, se organizira več.
K točki 4
Darja Pagon je predstavila tudi finančno poročilo, posebnosti in spremembe. Od lani je razlika to, da
se od letos naprej zamaške zbira za društvo Vesele nogice in ne več za ŠS. Za zbiranje oblačil preko
kontejnerja Tekstilko se je ravnateljica zaradi velikega povpraševanja dogovorila s podjetjem, ki
oblačila odvaža, da bodo postavili še en kontejner. Letošnje fotografsko podjetje za slikanje razredov
bo Foto GM, ki bo prispevalo 1200 EUR v šolski sklad. Poudarila je, da je vlog s strani socialno šibkih
učencev za finančno pomoč letos zelo malo. Meni, da je zelo veliko nadstandardnih projektov za
učence, ki se financirajo iz ŠS. Kot prejšnja leta so na primer vsi učenci šli na ogled filmske predstave.
K točki 5
Darja Pagon je predstavila prošnje za financiranje iz ŠS:
- Anja Porenta in Katra Kržišnik: projekt Mladina in gore 200 EUR (prevoz) – člani ŠS potrdimo
- Anja Porenta, Darja Torkar, Lidija Intihar: izbirni predmeti 580 EUR za ogled tovarne (prevoz) –
člani ŠS potrdimo
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Ana Fon: izbirni predmet nemščina obisk osnovne šole Strass v Avstriji 640 EUR (prevoz) – člani
ŠS potrdimo
učenci 4.A, 4.B in 4.C matične šole ter podružnični šoli Mošnje in Ljubno: sodelovanje z OŠ
Gunduliča Zagreb 1715 EUR (prevoz s tremi avtobusi) – člani ŠS potrdimo
Vika Marinkovič Svetelj, Tanja Resman Tomše, Neža Rejc: izbirni premeti obisk Lendave ca. 700
EUR (prevoz) – člani ŠS potrdimo
Uršula Kavar: folklorna skupina Č'belce za folklorne tabore, oblačila in ostalo 1500 EUR – člani
ŠS potrdimo
Katra Kržišnik in oddelki podaljšanega bivanja: za nakup igrač za kvaliteten pouk 650 EUR –
člani ŠS potrdimo
Anita Hrovat: za učence prvega razreda nadstandardni program »Kolesarčki« pribl. 500 EUR –
člani ŠS potrdimo
Jana Kunčič: za učence na izmenjavi z Nizozemsko za stroške ogledov 880 EUR – člani ŠS
potrdimo

Sklep: Vse prošnje so ugodno rešene.
Sredstva gredo namensko lahko takrat, če denar je na računu. Če so sredstva že porabljena, izplačilo
nadstandarda ni mogoče.
Mateja Žlogar je predstavila idejo, da bi Svet staršev predlagal staršem, da šoli podarijo kvalitetne
igrače, ki jih v družini ne uporabljajo več. Te igrače bi se uporabljale v podaljšanem bivanju. Predsednica
Sveta staršev Nataša Junež bo skupaj z ravnateljico sestavila dopis za starše in ga vsem poslala. Igrače
se bodo zbirale med 14. in 18. januarjem 2019.
Sestanek se je zaključil ob 16.55.
Priloge: finančno poročilo, prošnje posameznih mentoric

Zapisala:

Sestanek vodila:

Ana Fon, l. r.

Darja Pagon, predsednica ŠS

Radovljica, 13. november 2018
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