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Z A P I S N I K 
 

 

1. korespondenčne seje Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Dušana Flisa Hoče 

za šolsko leto 2020/21, ki je potekala od 17. 9. 2020 do 25. 9. 2020 preko elektronske pošte 

članov. 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava ponudbe o nabavi in izgradnji kolesarnice ter nabavi igral za zunanjo 

šolsko učilnico. 

 

Obrazložitev: 

Že v preteklem šolskem letu je mentorica kolesarskih izpitov na Šolski sklad naslovila 

prošnjo za nakup in izgradnjo kolesarnice. Zaradi nepredvidljive situacije, ki nas je doletela v 

mesecu marcu 2020, ko se je morala šola zapreti zaradi korona virusa, se je tudi delovanje 

Šolskega sklada nekoliko ustavilo in je ostal projekt neizpeljan. Ker je nakup bil že odobren, 

se bo ta projekt sedaj tudi izpeljal. 

 

Na Upravni odbor Šolskega sklada je bila naslovljena tudi prošnja s strani ravnatelja za nakup 

igral za »zunanjo šolsko učilnico«. Kot razloži ravnatelj so igrala, ki se nahajajo v »zunanji 

šolski učilnici« dotrajana do te mere, da se jih ne splača popravljati, ampak je potrebna 

zamenjava. Prošnji sta priloženi tudi dve ponudbi. 

 

Vsi predstavniki Upravnega odbora Šolskega sklada so po elektronski pošti prejeli ponudbe 

za izgradnjo kolesarnice ter nabavo zunanjih igral. 

 

Predlog sklepa 1: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada sprejmejo ponudbo podjetja 

MATA TIM za izgradnjo kolesarnice ter ponudbo podjetja VOJCLES za nabavo zunanjih 

igral. 

 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada so podali svojo odločitev s povratno e-pošto. Izid 

glasovanja, ki je potekalo v času sklica korespondenčne seje: 

 ZA je bilo 6 članov 

 PROTI ni glasoval nihče 

 

SKLEP 1: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada sprejmejo ponudbo podjetja MATA TIM 

za izgradnjo kolesarnice ter ponudbo podjetja VOJCLES za nabavo zunanjih igral. 

 

 

                                                                   Predsednica Upravnega odbora  

         Šolskega sklada, l.r. 

                                                                                          Martina Planinc 

 

Priloge: 

 Ponudbe za izgradnjo kolesarnice. 

 Ponudbe za nakup zunanjih igral. 
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