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Z A P I S N I K 
 

 

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

za šolsko leto 2020/21, ki je potekala od 1. 10. 2020 do 9. 10. 2020 preko elektronske pošte 

članov. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada 

v šolskem letu 2019/2020 

2. Sprejem zaključnega poročila za šolsko leto 2019/2020 

3. Program dela v šolskem letu 2020/2021 

 

 

AD1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. sestanka Upravnega odbora Šolskega 

 sklada v šolskem letu 2019/2020   

 

Ker na zapisnik 1. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada z dne, 17. 10. 2019 za šolsko 

leto 2019/20 ni bilo podanih dopolnitev ali popravkov, člani soglasno potrdijo zapisnik. 

 

Predlog sklepa št. 1: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada potrdijo zapisnik 1. sestanka  

Upravnega odbora Šolskega sklada z dne 17. 10. 2019 za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

AD2 Sprejem Zaključnega poročila za šolsko leto 2019/2020 

 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada so po elektronski pošti prejeli Zaključno poročilo o 

delovanju Šolskega sklada za preteklo šolsko leto 2019/20. Ker na Zaključno poročilo ni bilo 

pripomb, ga člani Upravnega odbora potrdijo. 

 

Predlog sklepa št. 2: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada potrdijo Zaključno poročilo 

za šolsko leto 2019/20.  

 

 

AD3 Program dela v šolskem letu 2020/2021 

 

Predsednica predlaga izhodišča za pripravo predloga programa dela Upravnega odbora 

Šolskega sklada za šolsko leto 2020/21. 

 

Tudi letos bomo v oktobru vsem učencem razdelili dopis s kratkim opisom programa dela 

Šolskega sklada v tem šolskem letu in priložen UPN obrazec za prostovoljne prispevke. 
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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. Zaradi nujnosti in čim hitrejše izvedbe, je Upravni odbor potrdil 

izgradnjo kolesarnico po prejeti ponudbi na 1. korespondenčni seji v tem šolskem letu z 

zapisnikom z dne 25. 9. 2020. 

 

Na Upravni odbor sta bili naslovljeni še dve prošnji, ki sta bili obravnavani na seji in podani v 

program dela za to šolsko leto. 

 

S strani pedagoginje Karmen Srnko smo prejeli prošnjo o plačilu prevoznih stroškov v 

Pustolovski park Betnava za nadarjene učence. Upravni odbor je prošnjo odobril. 

 

S strani ravnatelja je bila naslovljena prošnja 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. Zaradi nujnosti in čim hitrejše izvedbe je Upravni odbor prošnji odobril na 1. 

korespondenčni seji v tem šolskem letu in potrdil z zapisnikom z dne 25. 9. 2020. 

 

Učiteljica Miriam Košec Tekavc je podala tudi prošnjo za nakup pokritega peskovnika za 

podružnično šolo Reka, priskrbele se bodo tudi ponudbe. 

 

Prav tako bi se za centralno šolo morale dokupiti klimatske naprave za tiste učilnice, kjer so 

temperature za izvajanje pouka že skoraj nevzdržne. 

 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada sprejmejo naslednji program dela: 

- izgradnja kolesarnice; 

- plačilo prevoza v Pustolovski park za nadarjene učence; 

- nabava igral za »zunanjo šolsko učilnico«; 

- pokrit peskovnik za podružnično šolo Reka; 

- klimatske naprave za učilnice šole Hoče. 

 

Pridobivanje sredstev: 

 s prošnjami donatorjem 

 prostovoljni prispevki staršev 

 pridobivanje sredstev iz deleža dohodnine (0,5 %) za Ekološko – kulturno društvo Za 

boljši svet (obrazci za pristop so se razdelili učencem 1. razredov). 

 

Predlog sklepa št. 3: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada se strinjajo s programom dela 

za šolsko leto 2020/21. 

 

 

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

Podane odločitve so priloga k zapisniku. Izid glasovanja, ki je potekalo v času sklica 

korespondenčne seje: 

 ZA je bilo 7 članov 

 PROTI ni glasoval nihče 
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Sklep št. 1: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada potrdijo zapisnik 1. sestanka  

Upravnega odbora Šolskega sklada z dne 17. 10. 2019 za šolsko leto 2019/2020. 

 

Sklep št. 2: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada potrdijo Zaključno poročilo za šolsko 

leto 2019/20.  

 

Sklep št. 3: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada se strinjajo s programom dela za šolsko 

leto 2020/21. 

 

 

 

Zapisnikarica:                                                                   Predsednica Upravnega odbora  

Martina Fras        Šolskega sklada: 

                                                                                          Martina Planinc, l.r. 

 

 

 

 

Priloge: 

 Zaključno poročilo Šolskega sklada 2019/20 

 Izid glasovanja članov UO Šolskega sklada 


