
    
 

OŠ DUŠANA FLISA HOČE 
Šolska ul. 10, 2311 Hoče, 
Tel.: 02/616-55-70 
E-mail: os-hoce@guest.arnes.si, 
Spletna stran: http://www.os-hoce.si  
DŠ: 37423754, MŠ: 5085853000 
 

 
         Številka: 900-4/2021/1 

         Datum: 31. 8. 2021 

 

ZAKLJUČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ DUŠANA FLISA HOČE  

za šolsko leto 2020/2021 

 

V šolskem letu 2020/2021 je Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Dušana Flisa Hoče 

nadaljeval z uresničevanjem nalog, opredeljenih v Pravilniku o delovanju šolskega sklada.  

 

Upravni odbor Šolskega sklada je imel v šolskem letu 2020/2021 dve korespondenčni seji. 

 

Z namenom našim otrokom omogočiti večjo kakovost ter višji standard vzgojno – izobraževalnega dela 

smo v tem šolskem letu starše povabili k sodelovanju z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za namen 

skladen s sprejetim planom dela v šolskem letu 2020/2021 in sicer: 

- 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. 

 

V tem šolskem letu smo uspeli realizirat nakup in izgradnjo kolesarnice v vrednosti 810,15 € ter nabavo 

igral za »zunanjo šolsko učilnico« v vrednosti 3.996,35 €. Klimatske naprave, ki so se kupile v mesecu 

oktobru 2020 v vrednosti 2.734,87 €, so bile v celoti financirane z zbranimi sredstvi iz božičnega bazarja 

leta 2019, ostanek v višini 71,67 € se je dodal na Šolski sklad. 

 

Vir prilivov denarnih sredstev na račun šolskega sklada v šolskem letu 2020/2021 so predstavljali 

prostovoljni prispevki staršev, ki so na podlagi povabila k sodelovanju nakazani 1.745,08 EUR. Dodaten 

priliv je tudi donacija s strani podjetja Prijatelj & prijatelj v višini 350,00 EUR ter donacija Društva za 

boljši svet v višini 348,75 EUR.   

 

Začetno stanje šolskega sklada za šolsko leto 2020/2021 (na dan 1. 9. 2020) je znašalo 5.572,31 EUR. 

Skupaj prilivi v šolski sklad znašajo 2.515,50 EUR. Odlivi denarnih sredstev pa znašajo 4.806,50 EUR. 

 

Ob upoštevanju predhodno navedenih vplačil in izplačil šolskem letu stanje sredstev šolskega sklada na 

dan 31. 8. 2021 znaša 3.281,31 EUR, pri čemer se neporabljena sredstva prenesejo v novo šolsko leto 

2021/2022.  
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