
ZAPISNIK 
1. sestanek šolskega sklada OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal 27.10. 2011 s 

pričetkom ob 18.00 na OŠ Šmartno v Tuhinju 
 

 

Prisotni: Lučka Drganc, Nežka Poljanšek, Maruša Sakač, Primož Slapnik,  
Aleksander Tonin, Peter Pogačar in Danica Lah. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 13.12..2010. 
2. Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
3. Oblikovanje programa ŠS za šolsko leto 2011/2012. 
4. Razno. 

 

 

Sklep:   G. Primož Slapnik predlaga, da pri točki razno spregovorimo o poteku 
mandata nekaterim sedanjim članom ŠS. Prisotni se strinjamo s predlaganim  
dnevnim redom. 
 
K1. 
Potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 13.12.2010. 
 
- Pregled sklepov: 

 
- Soglasno  se sprejme zapisnik 1. sestanka ŠS  z dne  24.09.2009. 
- Soglasno se sprejme poročilo za preteklo šolsko leto. 
- Soglasno se sprejme predlog programa za porabo sredstev iz ŠS kot 

tudi način zbiranja sredstev. 
- 1.000€ iz ŠS je namenjen otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkega 

okolja (5% najbolj ogroženih). 
 
Sklep:  Soglasno se sprejme zapisnik 1. sestanka ŠS z dne 13.12.2010. 
 
K2. 
 Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2009/10. 
 
Denar ŠS je bil namenjen : 

 
- za  pomoč socialno šibkim učencem (plačilo taborov, šol v naravi,..), 
- nabava interaktivnih tabel, LCD-projektorjev, stojal in platen za vse 

učilnice, ki teh projektorjev še  nimajo, vključno s podružničnimi šolami. 
 
- Finančno poročilo: 

Šolski sklad v letu 2011 - januar - oktober 

    

PRIHODKI     Opomba 

konto - 291100 začetno stanje - šolski sklad            545,24 EUR  
namenska donacija za financiranje 
socialno šibkih 



SKUPAJ              545,24 EUR    

    

ODHODKI      Opomba 

  ŠVN Rogla            351,62 EUR  socialno šibki - subvencija 6 otrok 

SKUPAJ              351,62 EUR    

             193,62 EUR  
ostanek na dan 24. 10. 2011 za 
socialno šibke 

    

konto - 29110 začetno stanje - šolski sklad          8.429,53 EUR    

konto - 76032 prispevki staršev za šolski sklad         2.677,06 EUR  obrok februar 2011 

SKUPAJ        11.106,59 EUR    

    

ODHODKI      Opomba 

  prejeti račun št. 7 82,20 EUR zunanji disk za računalnico 

  prejeti račun št. 432 203,40 EUR projektor 

  prejeti račun št. 433 203,40 EUR projektor 

  prejeti račun št. 443 1.627,20 EUR projektor - 8 kosov 

  prejeti račun št. 444 610,20 EUR projektor - 3 kosi 

  prejeti račun št. 633 234,48 EUR osebni računalnik 

  prejeti račun št. 1028 1.695,00 EUR interaktivne table 

  prejeti račun št. 1138 204,00 EUR 
stropno projekcijsko platno - 2 
kosa 

    2.697,27 EUR material za namestitev projektorjev 

SKUPAJ          7.557,15 EUR    

         3.549,44 EUR  ostanek na dan 24. 10. 2011 

 

Finančno poročilo je pripravila računovodkinja Erika Klemenc. 
 
Sklep: Soglasno se sprejme  poročilo za preteklo šolsko leto. 
 

K3. 
Oblikovanje programa ŠS za šolsko leto 2011/2012. 
Predlogi programa  porabe sredstev šolskega sklada: 
 

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

- sofinanciranje omrežnih storitev, 
- sofinanciranje video opreme. 

 
Ga. Poljanšek je izrazila željo, da se nekaj sredstev iz ŠS  nameni PŠ Sela, ki v letu 
2012 praznujejo okroglo obletnico. Ta denar bi namenili za sofinanciranje šolske 
kronike.  Predsednica ŠS ji predlaga, da napišejo vlogo. 

 
Način zbiranja sredstev 
Sredstva se bodo zbirala s prostovoljnim plačilom položnic in sicer v enem  obroku 
po 10€ (november ali marec). 
 
Učenci bodo v mesecu november in januar zbirali star papir in dobljeni denar bo šel 
na račun ŠS. 



 
Ga. Sakač predlaga, da bi  otroke, ki zbirajo star papir,  simbolično nagradili. 
(npr. priznanje, bonboni,…) 
 
Sklep: Soglasno se sprejme predlog programa za porabo sredstev iz ŠS kot 
tudi način zbiranja sredstev. 
 
K4. 
Razno. 
 
Podrobnejši kriteriji za tabore 
 
Dohodki na družinskega člana,opredeljeni v veljavni odločbi CSD o dodelitvi pravice 
do otroškega dodatka: 

- _ do 10% dohodka -  50% subvencija stroška izvedbe tabora, 
- _ 11-15% dohodka -  25% subvencija stroška izvedbe tabora, 
- v izjemnih okoliščinah (daljša bolezen, smrt družinskega člana, izguba 

službe,..) je subvencija lahko tudi višja, glede na razpoložljiva sredstva in 
število vlog. 
 

Potek mandata 
 

Ob pregledu pravilnika šolskega sklada, ki je bil sprejet na seji 14.5.2009, smo 
ugotovili, da po 18. členu tega pravilnika, vsi člani izpolnjujejo pogoje o 
mandatu  članstva  upravnega odbora. 
 

Sestanek se je končal ob 18.45. 
 
 
Zapisala: Danica Lah                                                    Predsednica ŠS: Lučka Drganc 
 
 
 
 

 

 


