
ZAPISNIK
2. sestanka šolskega sklada OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal 14. 5. 2009 s 
pričetkom ob 18.30 na OŠ Šmartno v Tuhinju

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

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. sestanka ŠS z dne 18. 11. 2008.
2. Dopolnitev pravil ŠS.
3. Poročilo o delovanju šolskega sklada.
4. Dopolnitev programa ŠS.
5. Razno.

Ga.  predsednica   je  predlagala  spremembo  dnevnega  reda  in  umestitev  dveh 
dodatnih  točk:Pregled zapisnika 1. sestanka ŠS in Dopolnitev pravil ŠS.

Sklep: Sprejme se dnevni red sestanka, ki je bil naknadno predlagan.

K1.
Pregled zapisnika 1. sestanka upravnega odbora ŠS z dne 18.11. 2008:

-finančno poročilo predsednice M. Tomšič,
-imenovanje novih članov upravnega odbora, 
-program za porabo sredstev ŠS.

Sklep: Sprejme se zapisnik 1. sestanka ŠS z dne 18. 11. 2008. 

K2.
Na podlagi 135. člena ZOFVI -ja je potrebno pravila šolskega sklada dopolniti in sicer 
16. člen:
Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole.
Sklad upravlja Upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije 
predstavniki šole. Svet staršev imenuje Upravni odbor. Predstavnike šole predlaga 
svet šole (135. člen ZOFVI).
 
Sklep: Zaprosi se Svet staršev, da na naslednji redni seji potrdi upravni odbor 
ŠS  in  sicer  v  naslednji  sestavi:  Lučka  Drganc-  predsednica  ŠS,  Nežka 
Poljanšek  -  podpredsednica  ŠS,  Danica  Lah–  stalna  zapisnikarica,  Maruša 
Sakač- članica, Aleksander Tonin-član, Primož Slapnik– član, Peter Pogačar – 
član.

K3.
Ogled tabel finančnega  poročila šolskega sklada, ki ga  je pripravila računovodkinja 
ga. Erika Klemenc. V šolski sklad je v tem šolskem letu  prispevalo 63,28% staršev in 
je trenutno  na računu 3.050,00 EUR



Pregled  že realiziranega programa:
- plačilo šol v naravi, taborov, ekskurzij za socialno šibke učence,
- sofinanciranje garderobnih omaric,
- nabava igrač za učence jutranjega varstva, 
- nabava potrebnega materiala ob izvedbi tehniških dni in ustvarjalnih delavnic,
- nabava rolarjev in opreme za rolanje.

K4.
Program  porabe sredstev ŠS dopolnimo še za:
- 2.000 EUR-ov za nabavo igrač in učil za I. triado ( centralna šola in podružnice– 
nekaj več PB Zg.Tuhinj),
- 500 EUR-ov za nakup dodatne računalniške opreme ( nosilci interaktivnih tabel ),
- 500 EUR-ov za PŠ Motnik ob 120 letnici šolstva.

Sklepi:
- Nabavijo se igrače in učila za I. triado v vrednosti 2.000 EUR-ov. Seznam 

igrač in učil pripravi strokovni aktiv I. triade. Predlog je soglasno sprejet.
- Za nakup dodatne računalniške opreme se nameni okvirno 500 EUR-ov. 

Predlog je soglasno sprejet
- 500 EUR se nameni PŠ Motnik kot sofinanciranje prireditve ob 120 letnici 

šolstva. Štirje člani so glasovali za predlog, en član pa  se je glasovanja 
vzdržal.

K5.
Predsednica ŠS navzoče obvesti, da bodo v prihodnjih dneh zapisniki in pravila ŠS 
dostopna na internetni strani šole.

Sestanek se je končal ob 19.15.

Zapisala: Danica Lah                                             Predsednica ŠS: Lučka Drganc


