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Datum: 21. 4. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

1. virtualnega sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole narodnega heroja Rajka 

Hrastnik (v nadaljevanju Upravnega odbora Šolskega sklada OŠNHR), ki je bil v sredo, 21. 4. 

2021, ob 18.00 izveden prek aplikacije Teams. 

 

PRISOTNI: člani zavoda – Helena Derstvenšek, Mira Marinko, Slavica Majcen in Lea Bec; člani 

sveta staršev – Joži Sticher Mur, Denis Kahteran in Jože Kumar. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav 

2. Finančno poročilo 

3. Pravilnik šolskega sklada in Program dela – sprejem novih pravil 

4. Poročilo o nakupu nadstandardne opreme 

5. Zbiranje sredstev in program šolskega sklada za šolsko leto 2020/21 

6. Razno 

 

 

K točki 1 

 

Na začetku 1. seje je predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole narodnega 

heroja Rajka Hrastnik vse člane lepo pozdravila ter se jim zahvalila, da so se odzvali vabilu.  

V šolskem letu 2019/2020 je potekel mandat notranjim in zunanjim članom sklada. Na zadnji seji 

je dosedanja predsednica Tina Šantej sporočila, da ne bo več članica upravnega odbora. Za novo 

predsednico upravnega odbora šolskega sklada je predlagala Heleno Derstvenšek in predlog je bil 

soglasno sprejet. Člani zavoda so še Slavica Majcen, Mira Marinko in Lea Bec. Predstavniki 

staršev v tem mandatu ostajajo isti: Joži Sticher Mur, Denis Kahteran in Jože Kumar.  

 

K točki 2 

 

Računovodkinja sklada Lea Bec je predstavila finančno poročilo. Stanje razpoložljivih sredstev na 

dan 21. 4. 2021 je bilo 4196,90 €. 

Člani na samo poročilo niso imeli pripomb.  

 

K točki 3 

 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠNHR so pregledali obstoječi Pravilnik šolskega 

sklada za šolsko leto 2020/21 in ga dopolnili oziroma popravili.  

 



Sklep: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠNHR so soglasno prejeli novi Pravilnik 

šolskega sklada, dokument bo objavljen na spletni strani šole.   

 

K točki 4 

 

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠNHR je prisotne seznanila s porabo sredstev v 

šolskem letu 2019/2020. Šolski sklad se je lansko leto zaradi spomladanske epidemiološke slike 

in karantene, ki je trajala dva meseca in pol, sestal le enkrat. 

S pridobljenimi sredstvi so člani UO preteklo šolsko leto odobrili sredstva za pomoč socialno 

šibkim učencem in kupili: 

 

- robota EV3 Mindstroms za potrebe robotike, 

- odobren je bil nakup štirih šotorov za potrebe MEPI-ja, od tega sta bila zaradi pomanjkanja 

zalog dobavljena le dva, preostala dva bosta dobavljena v tem šolskem letu, 

- košarkarske žoge za pouk ŠPO, 

- raznovrstna glasbila za pouk GUM in IP na Dolu in matični šoli, 

- cajon boben za pouk na razredni stopnji. 

 

 

K točki 5 

 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠNHR so sprejeli program dela šolskega sklada. 

Predstavniki staršev so predlagali, da je vrednost položnice za prostovoljne prispevke staršev 10 

EUR, saj bomo zaradi trenutnih razmer v tem šolskem letu izdali le eno položnico. 

Člani upravnega odbora so pregledali prošnje za nabavo novih pripomočkov za izboljšanje 

kvalitete izobraževanja. O nabavi se poroča na naslednji seji. 

 

Sklep: Člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠNHR so soglasno sprejeli Program šolskega 

dela za leto 2020/21, ki bo objavljen na spletni strani šole, in se strinjali, da se v tem šolskem letu 

izda ena položnica za prostovoljne prispevke v višini 10 EUR. 

 

K točki 6 

 

Člani šolskega sklada so se dogovorili, da bo naslednja seja v mesecu septembru 2021. Če se bodo 

pojavile potrebe, bo sestanek sklican prej. 

Drugih pripomb in predlogov ni bilo. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIKAR:       Predsednica šolskega sklada: 

Helena Derstvenšek                            Helena Derstvenšek 

     

  

 

 

 


