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                                                                                             Št: 900-6/2019/3 

                                                                                                                    Datum: 17. 10. 2019 

Z A P I S N I K 
 

1. sestanka upravnega odbora Šolskega sklada, ki je bil v četrtek, 17. 10. 2019, ob 17. uri, v 

sejni sobi Osnovne šole Dušana Flisa Hoče. 

 

Prisotni: Martina Planinc, Janko Turner, David Ritonija, Grega Cvetko, Vesna Zemljič, 

Miriam Košec Tekavc. 

Drugi vabljeni: Martina Fras – zapisnikarica. 

Upravičeno odsotna: Dragica Borko. 

 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje Upravnega odbora Šolskega sklada zavoda, imenovanje predsednika/-

ce in podpredsednika/-ce. 

2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Šolskega sklada v 

šolskem letu 2018/2019. 

3. Sprejem Zaključnega poročila za šolsko leto 2018/2019. 

4. Program dela v šolskem letu 2019/2020. 

5. Razno. 

 

Ravnatelj, gospod Alojz Velički, pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red, katerega člani 

Upravnega odbora Šolskega sklada soglasno sprejmejo. 

 

SKLEP 1: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada sprejmejo dnevni red (soglasno). 

 

 

AD1 Konstituiranje Upravnega odbora Šolskega sklada zavoda, imenovanje 

 predsednika/-ce in podpredsednika/-ce. 

 

Ravnatelj na kratko predstavi namen in delovanje Šolskega sklada in pove, da je Upravni 

odbor sestavljen iz 7. članov, ki ga je imenoval Svet staršev, od tega so 4 člani starši otrok 

šole in 3 člani učiteljskega zbora (ki jih imenuje Svet zavoda). Upravni odbor ima vsaj 1 sejo 

na leto, ostalo se člani lahko dogovorijo preko korespondenčnih sej. V nadaljevanju se poda 

predlog za zapisnikarico, gospo Martino Fras, katerega člani Upravnega odbora Šolskega 

sklada soglasno potrdijo. 

 

SKLEP 2: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada soglasno potrdijo gospo Martino Fras za 

zapisnikarico. 

 

V nadaljevanju člani izvolijo predsednika Upravnega odbora s strani staršev in 

podpredsednika iz vrst šole. Soglasno se za predsednico Upravnega odbora Šolskega sklada 

predlaga gospo Martino Planinc, za podpredsednico se predlaga gospo Miriam Košec Tekavc. 

S prevzemom funkcije sta se strinjali tudi predlagani članici.  
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SKLEP 3: Upravni odbor Šolskega sklada je soglasno potrdil za predsednico Upravnega 

odbora Šolskega sklada gospo Martino Planinc. Za podpredsednico pa gospo Miriam Košec 

Tekavc. 

 

Ravnatelj preda besedo predsednici in se ji zahvali za sodelovanje. Predsednica se zahvali za 

zaupanje in nadaljuje z dnevnim redom. 

 

 

AD2  Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Šolskega sklada v 

 šolskem letu 2018/2019 
 

V nadaljevanju člani soglasno potrdijo sklepe iz zapisnika 1. seje Upravnega odbora Šolskega 

sklada z dne, 4. 10. 2018, za šolsko leto 2018/19. 

 

SKLEP 4: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada potrdijo sklepe iz zapisnika 1. seje 

Upravnega odbora Šolskega sklada za šolsko leto 2018/19 (soglasno).     

 

 

AD3  Sprejem zaključnega poročila za šolsko leto 2018/2019 

 

Predsednica Upravnega odbora na kratko predstavi zaključno poročilo za šolsko leto 2018/19, 

ki so ga člani tudi prejeli v prilogi z vabilom in je tudi priloga tega zapisnika. Finančna 

sredstva so bila v šolskem letu 2018/19 pridobljena s prostovoljnimi prispevki staršev, ki so 

na podlagi pristopne izjave v sklad prispevali po svojih zmožnostih. Ker na Zaključno 

poročilo ni bilo pripomb, ga člani Upravnega odbora soglasno potrdijo. 

 

SKLEP 5: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada potrdijo Zaključno poročilo za šolsko 

leto 2018/19 (soglasno).  

 

 

AD4  Program dela v šolskem letu 2019/2020 

 

Predsednica predlaga izhodišča za pripravo predloga programa dela Upravnega odbora 

Šolskega sklada za šolsko leto 2019/20. 

 

V mesecu novembru bodo tudi letos vsem učencem razdeljene pristopne izjave za sodelovanje 

v šolski sklad v obliki prostovoljnih prispevkov. Učenci bodo pristopne izjave vrnili 

razrednikom. Staršem bodo na podlagi izpolnjene pristopne izjave izdane položnice z 

željenim zneskom. V spremnem dopisu bo staršem predstavljen program dela in prošnja za 

morebitno donacijo lego kock in ostalih didaktičnih igrač ter družabnih iger. 

 

Člani Upravnega odbora podajo različne predloge za namen zbiranja prostovoljnih prispevkov 

v šolskem letu 2019/20. Na Upravni odbor so bile naslovljene tri prošnje, ki so bile 

obravnavane na seji in podane v program dela za to šolsko leto. Prva prošnja je bila za 

financiranje bowlinga za učence s posebnimi potrebami. Upravni odbor je prošnjo odobril. 

 

V nadaljevanju ravnatelj prebere še dve prošnji, ki sta bili naslovljeni na Šolski sklad.  

 

S strani učiteljice Mateje Štiglic in skupine za mediacijo je prispela prošnja za nakup 

kinestetične mize in ostalih pripomočkov. K prošnji za nabavo kinestetičnih miz se pridruži 

tudi učiteljica Miriam Košec Tekavc za podružnično šolo Reka-Pohorje.  
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Člani Upravnega odbora predlagajo, da se zbere točna količina kinestetičnih miz in potrebščin 

za obe šoli, zato da se lahko pridobi količinski popust, za kar sta zadolženi gospa Vesna 

Zemljič in gospa Miriam Košec Tekavc. Gospod Turner bo pripravil prošnje za donacijo 

podjetjem iz Občine Hoče-Slivnica. V prošnji se podjetjem predstavi konkretna ponudba z 

opisom in  slikami za nakup kinestetičnih miz in ostalih pripomočkov. 

 

Ravnatelj prebere še drugo prošnjo s strani učiteljice Silvije Tkalec, ki je koordinatorka 

opravljanja kolesarskih izpitov za učence 5. razredov. V prošnji predstavi potrebo po izgradnji 

kolesarnice in nakupu petih koles za otroke in dveh koles za učiteljici spremljevalki. 

 

Člani Upravnega odbora se s predlogom za izgradnjo kolesarnice strinjajo. Predlagajo, da se 

poiščejo še druge ponudbe, za izgradnjo konstrukcije se lahko povpraša pri lokalnih 

ključavničarjih ali se pozanima za morebitno donacijo lesa. Člani predlagajo, da bi lahko 

starši skupaj z učenci sodelovali pri postavitvi (lesene) konstrukcije v sklopu Eko dneva. 

Najprej je potrebno definirati točno lokacijo in velikost za kolesarnico, da bo dolgoročno 

zadostovala potrebam kolesarskega izpita. Predlagajo tudi, da bi za rabljena kolesa povprašali 

starše, za katera bi lahko lokalni serviserji prostovoljno opravili servise.  

 

Člani Upravnega odbora predlagajo, da se kinestetične mize in pripomočki pridobijo do konca 

tega leta. V primeru, da z donacijami za nakup ne bodo uspešni, se bo izvedel nakup miz z že 

zbranim denarjem Šolskega sklada. V mesecu januarju se predvideva sestanek Upravnega 

odbora Šolskega sklada, kjer bi ugotovili realizirane sklepe. 

 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada soglasno sprejmejo naslednji program dela: 

 plačilo prevoza in bowlinga za učence s posebnimi potrebami; 

 pridobitev dodatne nastavljive kinestetične mize za 5. razrede in fiksne kinestetične 

mize za  podružnično šolo Reka-Pohorje (kar se v lanskem šolskem letu ni izvedlo); 

 blazinice za na tla in talne mizice; 

 kinestetične stole oz gobice; 

 nakup oz. pridobitev didaktičnih pripomočkov in igrač za podaljšano bivanje za igralni 

kotiček; 

 nakup oz. pridobitev lego kock za priprave na lego tekmovanja, saj otroci v šolo 

prinašajo svoje kocke, pridobimo lahko tudi rabljene z donacijami; 

 izgradnja kolesarnice in nakup oz. pridobitev koles za otroke in učiteljice 

spremljevalke. 

 

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). 

 

SKLEP 4: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada se strinjajo s programom dela za šolsko 

leto 2019/20 (soglasno). 

 

 

AD5  Razno 

 

Člani Upravnega odbora niso imeli dodatnih predlogov, zato se predsednica vsem skupaj 

zahvali in zaključi sestanek ob 18.10. 
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Zapisnikarica:                                                                   Predsednica Upravnega odbora  

Martina Fras        Šolskega sklada: 

                                                                                          Martina Planinc 

 

 

Priloge: 

 Zaključno poročilo Šolskega sklada 2018/19 


