
ZAPISNIK 
1. sestanek šolskega sklada OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal 13.12. 2010 s 

pričetkom ob 17.00 na OŠ Šmartno v Tuhinju 
 

 

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

1. Potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 24.09.2009. 
2. Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
3. Oblikovanje programa ŠS za šolsko leto 2010/2011. 
4. Razno 

 

 

 
K1. 
Potrditev zapisnika sestanka ŠS z dne 24.09.2009. 
 
- Pregled sklepov: 

 
 Soglasno sprejet zapisnik  z dne  24.09.2009. 
 Sprejeto finančno poročilo. 
 Sprejet program porabe sredstev ŠS in zbiranje sredstev  s prostovoljnim 

plačilom položnic v dveh obrokih po 10 € (oktober, marec). 
 
Sklep:  Soglasno se sprejme zapisnik 1. sestanka ŠS z dne 24.09.2009. 
 
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 LCD-projektorjev in platen za vse učilnice, ki teh projektorjev še  

nimajo vključno s podružničnimi šolami. 
 
Program ni bil realiziran. Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in 
programske opreme, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo, je bil vezan na leto 
2010 in 2011. Šola se je na razpis prijavila in bila izbrana. Oprema in storitve bodo 
dobavljene v letu 2011. Sama investicija znaša 32.000€. 
 50% financira ministrstvo, 
 ustanovitelj(občina) 4.000€, 
 šolski sklad 5.000€. 

Občinska sredstva je bilo potrebno porabiti za tekoče leto in so se nabavili računalniki 
za knjižnico, računalniško učilnico, itd.  
 
 



 
- Finančno poročilo: 
prihodki: 
stanje 1.1.2010         3.828,78€ 
obrok marec 2010    2.405,92€ 
skupaj:                     6.234,70€ 
 
odhodki: 
stropni nosilci za projektorje          626,40€ 
projekcijska platna                         456,00€ 
skupaj:                                          1.082,40€ 
 
* odhodki za socialno šibke učence (tabori, šola v naravi) niso upoštevani 
 
Finančno poročilo je pripravila računovodkinja Erika Klemenc. 
 
Sklep: Soglasno se sprejme  poročilo za preteklo šolsko leto. 
 

 

K3. 
Oblikovanje programa ŠS za šolsko leto 2010/2011. 
Predlogi programa  porabe sredstev šolskega sklada: 
 

 pomoč socialno šibkim učencem(plačilo šol v naravi, taborov,…), 
 nabava LCD-projektorjev in platen  za vse učilnice, ki teh projektorjev še 

nimajo, vključno s podružničnimi šolami, 
 nabava potrebnega materiala ob izvedbi tehniških dni in ustvarjalnih 

delavnic. 
 
Zbiranje sredstev 
Sredstva se bodo zbirala s prostovoljnim plačilom položnic in sicer v enem  obroku 
po 10€ (februar). 
 
Sklep: Soglasno se sprejme predlog programa za porabo sredstev iz ŠS kot 
tudi način zbiranja sredstev. 
 
K4. 
Razno. 
Določitev višine sredstev za učence iz socialno šibkejšega okolja. 
 
Sklep: 1.000€ iz ŠS je namenjen otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkega okolja  
             (5% najbolj ogroženih). 
 
Sestanek se je končal ob 17.35. 
 
Zapisala: Danica Lah                                                    Predsednica ŠS: Lučka Drganc 
 
 
 
 


