
OŠ Šmartno v Tuhinju 
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1219 Laze 

 

Zapisnik 1. seje šolskega sklada OŠ Šmartno v Tuhinju 

Dnevni red: 

1.  Potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 11. 10. 2018. 

2.  Finančno poročilo o delovanju šolskega sklada. 

3.  Oblikovanje programa ŠS za tekoče šolsko leto ter prošnje za financiranje. 

4.  Razno. 

 

SKLEPI: 

K 1: Prisotni so soglasno potrdili dnevni red in zapisnik zadnje seje ŠS z dne 11. 10. 2018.  

K 2: Finančno poročilo je pripravila računovodkinja Erika Klemenc in je bilo soglasno 

sprejeto. Pri tem smo potrdili tudi dva računa Delavnica Safe.si  (75,90 € ter 91,50 €) ter 

nakup materiala za zunanje talne igre v vrednosti 72,5 €.  

Odobrili smo tudi dodatni nakup materiala, če bi bilo to potrebno.   

K 3: Oblikovali smo program ŠS za tekoče šolsko leto ter obravnavali prošnje za financiranje. 

Vodja druge triade nam je posredovala prošnjo in različne ponudbe za nakup naprav za 

opazovanje vremena. Odbor je soglasno odobril nakup naprav za spremljanje vremenskih 

pojavov.  

Vodja prve triade je posredovala prošnjo za nakup talnih nalepk na podružničnih in matični 

šoli.  

Sklenili smo, da se pridobijo 3 ponudbe za nakup talnih iger. Glasovanje o nakupu bo 

potekalo preko korespondenčne seje. Prav tako bo predsednica posredovala informacije o 

materialnih stroških za izdelavo voščilnic na decembrski prireditvi. Izkupiček od prodanih 

voščilnic se namenja šolskemu skladu. Prav tako se  bo iz  šolskega sklada financiral 

dvakratni najem kopirnega stroja ter delavnice za učence. Članica šolskega sklada je 

izrazila potrebo po tabličnih računalnikih na razredni stopnji. Dogovorili smo se, da bomo 

spremljali razpise za nakup tabličnih računalnikov. 



K 4: Dogovorili smo se, da novembra in marca izdamo položnice za ŠS v znesku 10 €. Prav 

tako nadaljujemo z akcijo zbiranja starega papirja. 

 

Priloga 1x 

-  Ppt / Šolski sklad Šmartno v Tuhinju 

-  Lista prisotnosti 

 

 

                                                                             Zapisala  Ksenija Turkalj 

 


