
ZAPISNIK 
1. sestanek šolskega sklada OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal 23.10. 2014 s 

pričetkom ob 17.00 na OŠ Šmartno v Tuhinju 
 

 

Prisotni: Lučka Drganc, Aleš Tomc, Janja Urankar, Uršula Lenščak,  Peter Pogačar 
in Danica Lah. 
Odsotna: Darja Trebušak. 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 26.11.2013. 
2. Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
3. Oblikovanje programa ŠS za tekoče šolsko leto. 
4. Pregled vlog za subvencioniranje tabora. 
5. Razno. 

 

Sklep:   Prisotni se strinjamo s predlaganim  dnevnim redom. 
 
K1. 
Potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 26.11.2013. 
 
Pregled sklepov: 
-  Soglasno se sprejme finančno poročilo za preteklo šolsko leto. 
-  Soglasno se sprejme program za porabo sredstev iz ŠS kot tudi način zbiranja             
  sredstev. 
 
Sklep:  Soglasno se sprejme zapisnik 1. sestanka ŠS z dne 26.11.2013. 
 
K2. 
Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
Denar ŠS je bil namenjen : 

 
- pomoč socialno šibkim učencem (plačilo taborov, šol v naravi,ekskurzij..), 
- sofinanciranje računalniške opreme, 
- sofinanciranje razširjenega programa. 

 
Finančno poročilo  dne 21.10.2014 
 
začetno stanje - šolski sklad:              3.946,10 EUR  
prispevki staršev za šolski sklad:        2.263,00 EUR 
SKUPAJ:                                            6.209,10 EUR 
 
ODHODKI:                                          3.640,59 EUR (sofinanciranje 23. tabličnikov) 
OSTANEK na dan 21.10.2014           2.568,51 EUR 
 
Finančno poročilo je pripravila računovodkinja Erika Klemenc.(glej prilogo) 
Sklep: Soglasno se sprejme finančno poročilo za preteklo šolsko leto. 
 

K3. 



Oblikovanje programa ŠS. 
 
Predlogi programa  porabe sredstev šolskega sklada: 
 

- pomoč socialno šibkim učencem (plačilo šol v naravi, taborov, 
ekskurzij,…), 

- sofinanciranje računalniške opreme, 
- zatemnitev telovadnice, 
- sofinanciranje razširjenega programa. 

 
Način zbiranja sredstev: 
 

- prostovoljno plačilo položnic v enkratnem znesku 10€ (marec 2015), 
- zbiranje starega papirja, 
- donacije. 

 
Sklep: Soglasno se sprejme predlog programa za porabo sredstev iz ŠS kot 
tudi način zbiranja sredstev.  
 
 
K4. 
Pregled vlog za subvencioniranje tabora 
 
Komisija za subvencije je posredovala predlog za subvencijo tabora učencev v 
7.razredu. Prejeli so 10 vlog, od tega so predlagali 2 vlogi o 50% subvenciji in 5 vlog 
o 25% subvenciji (glede na % povprečne slovenske plače in sprejete kriterije) in eno 
vlogo o 25% subvenciji (izjemne okoliščine-brezposelnost), 2 vlogi sta bili zavrnjeni 
zaradi prevelikega % povprečne slovenske plače.  
Okviren znesek na vlogo, skupaj znaša 262,50 EUR, okvirna cena tabora je 112 €, 
končna cena tabora pa bo odvisna od števila prijavljenih učencev. 
 
Poročilo o subvencioniranju tabora je pripravila ga. Petra Potočnik.(glej prilogo) 
 
Sklep: Soglasno se sprejme predlog za subvencijo tabora učencev 7.razreda. 
 
 
 
K5. 
Razno. 
 

 
Sestanek se je končal ob 17.35. 
 
 
Zapisala: Danica Lah                                                    Predsednica ŠS: Lučka Drganc 
 
 
 
 


