
ZAPISNIK 
1. sestanek šolskega sklada OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal 24. 9. 2009 s 
pričetkom ob 18.00 na OŠ Šmartno v Tuhinju 
 
Prisotni: Lučka Drganc, Nežka Poljanšek, Maruša Sakač, Peter Pogačar, Danica Lah. 
Odsotna: Primož Slapnik, Aleksander Tonin 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 2. sestanka ŠS z dne 14.05.2009. 
2. Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
3. Oblikovanje programa ŠS za šolsko leto 2009/2010. 
4. Razno. 

 
K1. 
Pregled zapisnika 2. sestanka ŠS z dne 14.05. 2009. 
 
- Pregled sklepov: 
 Nabava  igrač in učil za I. triado v vrednosti 2.000 EUR. Seznam igrač in učil  

pripravi strokovni aktiv I. triade.  
 Nakupu dodatne računalniške opreme se nameni okvirno 500 EUR. 
 500 EUR se nameni POŠ Motnik kot sofinanciranje prireditve ob 120 letnici. 

 
Sklep: Soglasno se sprejme zapisnik 2. sestanka ŠS z dne 14. 05. 2009.  
 
 
K2. 
Poročilo o delovanju šolskega sklada. 
 
- Denar ŠS je bil namenjen : 

• za socialne potrebe nekaterih učencev (plačilo šol v naravi, taborov, ekskurzij), 
• sofinanciranju garderobnih omaric, 
• nabavi igrač za učence prve triade vključno s podružničnimi šolami in jutranjega 

varstva, 
• sofinanciranju brezžičnih mikrofonov, 
• nabavi prenosnega računalnika, LCD-projektorja in platna, 
• nabavi potrebnega materiala ob izvedbi tehniških dni in ustvarjalnih delavnicah, 
• sofinanciranju nabavi potrebnega materiala PŠ Motnik ob prireditvi 120-let 

šolstva v Motniku. 
 
 
- Finančno poročilo. 
 
1. konto šolski sklad - socialno šibki: 

• stanje 1.1.2009 = 1.016,19 EUR 
• koriščeno v letu 2009 = 112,26 EUR 

  
• ostanek: 903,93 EUR 

  



2. konto šolski sklad 
• stanje 01.01.2009 =2.370,00 EUR 
• nakazila v letu 2009 =2.190,00 EUR 
• koriščeno v letu 2009 = 4.251,06 EUR 

  
• ostanek: 308,94 EUR 

 
 Finančno poročilo je pripravila računovodkinja Erika Klemenc. 
 
Sklep: Soglasno se sprejme  poročilo za preteklo šolsko leto. 
 
K3. 
Oblikovanje programa ŠS za šolsko leto 2009/2010 
 
Predlogi programa  porabe sredstev šolskega sklada  

• za socialne potrebe nekaterih učencev (plačilo šol v naravi, taborov, ekskurzij), 
• nabava LCD-projektorjev in platen  

 
Zbiranje sredstev 
Sredstva se bodo zbirala s prostovoljnim plačilom položnic in sicer v dveh obrokih po 
10€ (oktober, marec). 
 
Sklep: Soglasno se sprejme predlog programa za porabo sredstev iz ŠS kot tudi 
način zbiranja sredstev. 
 
 
 
Sestanek se je končal ob 18.25. 
 
 
Zapisala: Danica Lah                                             Predsednica ŠS: Lučka Drganc 
 
 


