
ZAPISNIK 
1. sestanek šolskega sklada OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal 12.11. 2015 s 

pričetkom ob 17.25 na OŠ Šmartno v Tuhinju 
 

 

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

1. Potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 23.10.2014. 
2. Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
3. Oblikovanje programa ŠS za tekoče šolsko leto. 
4. Pregled vloge za financiranje angleškega delovnega gradiva za učitelje.   
5. Razno. 

 

Sklep:   Prisotni se strinjamo s predlaganim  dnevnim redom. 
 
K1. 
Potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 23.10.2014. 
 
Pregled sklepov zadnjega sestanka šolskega sklada: 
 

• Soglasno se sprejme zapisnik 1. sestanka ŠS z dne 26.11.2013.  
• Soglasno se sprejme finančno poročilo za preteklo šolsko leto.  
• Soglasno se sprejme predlog programa za porabo sredstev iz ŠS kot tudi način 

zbiranja sredstev.  
• Soglasno se sprejme predlog za subvencijo tabora učencev 7.razreda. 
• Soglasno se sprejme predlog za financiranje predavanja in delavnic na temo Varna 

raba interneta. 
• Soglasno se sprejme predlog sofinanciranja Športno–naravoslovnega tabora 4. 

razred, 8 učencem.   
 
Sklep:  Soglasno se sprejme zapisnik 1. sestanka ŠS z dne 23.10.2014 in sklepe 
korespondenčnih sej. 
 
K2. 
Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
Denar ŠS je bil namenjen : 

 
- pomoč socialno šibkim učencem (plačilo taborov, šol v naravi,ekskurzij..), 
- predavanje za učence – Varni internet, 
- delavnica – Varna raba interneta. 

 
Finančno poročilo  dne 31.10.2015 
 
začetno stanje - šolski sklad:              2.598,51 € 

prispevki staršev za šolski sklad:        1.457,21 € 
ODHODKI:                                              340,63 € 
 
SKUPAJ:                                             3.715,09 € 
 
 
 
 



 
SOCIALNO ŠIBKI  na dan 31.10.2015 
 
začetno stanje                                                      890,81 €  
zbiranje starega papirja                                       169,74 € 
ODHODKI – zimska ŠVN                                     158,57 € 
 
SKUPAJ:                                                               901,98 € 
 
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,…),  
• sofinanciranju računalniške opreme, 
• zatemnitev telovadnice , 
• sofinanciranje razširjenega programa, 
• nabava miz in stolpov za ureditev kotička Vrstniška učna pomoč .  

 
Način zbiranja sredstev: 
 

• Položnica v enkratnem znesku 10 € (marec 2016). 
• Zbiranje papirja. 
• Dobrodelni koncert (19.11.2015; nastopajoči: Cantemus, Moj spev, Otroški in 

Mladinski pevski zbor Šmartno) 
• Donacije. 

 
Sklep: Soglasno se sprejme predlog programa za porabo sredstev iz ŠS kot tudi način 
zbiranja sredstev.  
 
 
K4. 
Pregled vloge za financiranje angleškega delovnega gradiva za učitelje, ki poučujejo v 3. 
razredu. 
Skupni znesek znaša 179,10€  
 
Prošnjo za odobritev sredstev za nakup gradiva za poučevanje angleščine v 3. razredu je 
pripravila ga. Irena Slapar.( vodja aktiva anglistov -glej prilogo) 
 
Sklep: Soglasno se sprejme predlog  financiranja angleškega delovnega gradiva za 
učitelje, ki poučujejo v 3. razredu. 
 
K5. 
Razno. 
 

 
Sestanek se je končal ob 17.55. 
 
 
Zapisala: Danica Lah                                                    Predsednica ŠS: Lučka Drganc 
 



 


