
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju 

Šmartno 27a 

1219 Laze v Tuhinju 

Šolski sklad 

 

ZAPISNIK 1. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO V 

TUHINJU V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

Sestanek se je odvijal 26. 9. 2017 s pričetkom ob 16.30 uri v prostorih OŠ Šmartno. 

Prisotni: Alenka Stopar, David Blejc, Lučka Drganc, Irena Bajde.  

Odsotni:  Andreja Kadunc, Uršula Lenščak, Ksenijo Turkalj .  

Zapisnik je pisala Irena Bajde, ki je nadomeščala odsotno Ksenijo Turkalj. 

K 1. točki dnevnega reda so prisotni soglasno potrdili dnevni red in zapisnik zadnje seje ŠS z dne 24. 

5. 2017.  

K 2. točki dnevnega reda: Finančno poročilo o delovanju ŠS.   

Od začetka leta 2017 do 31.8.2017 so prihodki ŠS znašali: 3.772,72 EUR; odhodki pa 136,44 EUR. 

Končno stanje na dan 31.8.2017 je torej znašalo: 3.636,28 EUR. 

V posebnem skladu za pomoč socialno šibkim družinam pa so prihodki od začetka leta 2017 do 

31.8.2017 znašali: 1.661,72 EUR, odhodki pa 252,00 EUR. Končno stanje na dan 31.8.2017 je torej 

znašalo: 1.409,72 EUR 

Finančno poročilo je pripravila računovodkinja Erika Klemenc in je bilo soglasno sprejeto.  

K 3. točki dnevnega reda: Oblikovanje programa ŠS za tekoče šolsko leto ter prošnje za financiranje. 

 Predstavljeni in potrjeni so bili predlogi porabe sredstev šolskega sklada: 

o Pomoč socialno šibkim učencem (plačilo šol v naravi, taborov, ekskurzij …), kar je potrjuje 

skozi leto na korespondenčnih sejah UO ŠS. 

o Nakup didaktičnih pripomočkov, iger in revij za obogatitev pouka na razredni in predmetni 

stopnji ter v oddelkih podaljšanega bivanja in jutranjega varstva. Porazdelitev sredstev je 

sledeča:  

 1001 EUR za matično šolo Šmartno 

 501 EUR za PŠ Zg.Tuhinj 

 300 EUR za PŠ Sela 

 200 EUR za Motnik 

o Naročilo revij in s tem dostop do izobraževalnih internetnih vsebin za pouk nemščine in 

angleščine v višini: 43,5 EUR 

o Dvakratni najem fotokopirnega stroja na matični šoli. 

o Nakup 100 kg gline v znesku 85 EUR in barve za grafiko v znesku 115,5 EUR za vse PŠ in 

matično šolo (razredna stopna) glede na dobro pripravljeno pobudo učiteljic iz PŠ Zgornji 

Tuhinj.  



o Obnovitev sedežne garniture na matični šoli. Pri tej predlagani točki za porabo sredstev se 

prisotni niso strinjali s predlaganim zneskom za obnovitev 4 dvosedov v znesku 677 EUR. Po 

ogledu sedežne garniture so se prisotni strinjali, da se obnovi samo 1 poškodovan dvosed, 

ostali trije pa ostanejo v obstoječem stanju, saj niso poškodovani in so še primeri za uporabo 

in zabavo učencev razredne stopnje.  

o Sofinanciranje računalniške opreme po potrebi skozi leto. 

o Sofinanciranje razširjenega programa po potrebi skozi leto.  

 

 Predstavljeni so bili načrti za naslednje šolsko leto 2018/2019 

o Učilnica na prostem – pri tej točki so člani poudarili, da ne samo za matično šolo, ampak 

tudi za podružnične šole 

o Merilniki za spremljanje telesne aktivnosti – kot dopolnitev pouka športne vzgoje 

 Predlagani so bili naslednji načini zbiranja sredstev v tem šolskem letu: 

o Položnici v enkratnem znesku 10 evrov (november in marec). 

o Zbiranje starega papirja (junij) 

o Donacije in drugo. 

Pod točko Razno smo se dogovorili, da se pripravljena zgibanka o koristi Šolskega sklada doda na 

internetno stran OŠ.  

 

 

Zapisnik pripravila: Irena Bajde 

 

Studenca, 04 oktober 2017 


