
Z A P I S N I K 

1. korespondenčne seje Upravnega odbora šolskega sklada 

1. korespondenčna seja je potekala preko elektronske pošte članov UO šolskega sklada. 

SODELOVALI SMO: 

- člani upravnega odbora: Fijavž Jernej, Kališnik Tone, Krautberger Nada, Ledinšek 

Biserka, Lukenda Jozo, Tajnik Marta in Vrčkovnik Peter 

- ravnatelj: Konečnik Simon  

Korespondenčna seja je bila sklicana na pobudo ravnatelja, ki je UO šolskega sklada 
posredoval vse potrebne informacije ter predloge za obravnavo.  

Zato je bilo članom UO šolskega sklada po elektronski pošti posredovano sledeče sporočilo: 

V 15. členu pravil delovanja šolskega sklada smo zapisali:  Upravni odbor šolskega sklada ima 
redne in izredne seje, lahko pa tudi korespondenčne oz. dopisne seje. Korespondenčna oz. 
dopisna seja se izvede, v kolikor se s takšnim sklicem in odločanjem strinja večina članov 
Upravnega odbora šolskega sklada.   

1. Zato vas najprej prosim za potrditev  izvedbe dopisne oz. korespondenčne seje. 
 
Na korespondenčni seji pa bi obravnavali sledeče: 
 

2. Kot je bilo na zadnji seji dogovorjeno, nas ravnatelj seznanja o višini zbranih sredstev 
na  »Eko festivalu«. 

3. Prav tako na prejšnji seji smo sprejeli sklep o izvedbi projektov za zbiranje sredstev 
šolskega sklada. Med projekte je bilo uvrščeno predavanje g. Vrčkovnika. Vendar je 
prišlo do spremembe in bi predavanje izvedel g. Papež. Za to spremembo je potrebno 
naše soglasje. 

4. Ravnatelj nas obvešča o zmagovalcu »Eko festivala« in o stroških izleta za zmagovalni 
oddelek ter želi našo potrditev, da se sredstva črpajo iz šolskega sklada. 

Posredujem vam informacije ravnatelja: 

Z odprodajo starega papirja smo zaslužili 165,24 € ter v soboto, 7. 5. 2011, na EKO FESTIVALU 
s prispevki 98,66 €; torej je na kontu šol. sklada skupaj 263,90 €. Morda smo planirali več, 
pomemben pa je vendarle začetek, ki smo ga pa (po mojih informacijah) edini na ŠCV tudi 
spravili v življenje. 

 Skladno z našimi dogovori in sklepi, bomo zadnji dan pouka, ko bo tudi podelitev spričeval 
(24. 6.) namesto gledališke ali kino predstave potopisno predavanje. Tukaj vas prosim za 
soglasje, če lahko uporabimo sledeči zapis za dijake: 

·  Petek, 24. 6. 2011 – ob 8.15 bo v Kulturnem domu Velenje potopisno predavanje g. Mirana 
Papeža na temo predstavitve Južnoafriške republike, ki jo je obiskal lani, v času svetovnega 
prvenstva v nogometu. Po predavanju bo ob 10.30 uri potekala podelitev spričeval po 



naknadno objavljenem razporedu. Cena predavanja je 2,5 €, izkupiček pa bomo po sklepu 
Upravnega odbora Šolskega sklada, ki ga sestavljajo starši in učitelji, namenili šolskemu 
skladu, kjer se sredstva posredno vračajo nazaj k dijakom. Razredni blagajniki za predavanje 
poberejo denar in ga oddajo v tajništvo šole najkasneje do četrtka, 23. 6. 2011, do 12.00 ure. 

Kot vidite, smo predavatelja zamenjali, ker bo žal g. Vrčkovnik, ki smo ga prvo planirali takrat 
odsoten. To pomeni, da lahko ostane ta možnost za kdaj drugič, je pa tudi g. Papež zelo 
dober predavatelj, tema pa je itak zelo zanimiva. 

Prav tako vas obveščam, da smo na EKO festivalu dobili zmagovalca, t. j. 2. PTi, ki smo jim 
plačali izlet v vrednosti 102 € (plačali smo avtobus). Zaenkrat smo to plačali kot šola, 
sprašujem pa, če lahko glede na dogovore črpamo ta znesek iz šolskega sklada? 

 Če se z navedenim strinjate, predlagam sledeče 

 SKLEPE: 

1. Potrdi se izvedba korespondenčne oz. dopisne seje, ki poteka preko elektronske 
pošte članov UO šolskega sklada. 
 

2. Strinjamo se z objavo sledečega zapisa za dijake: Petek, 24. 6. 2011 – ob 8.15 bo 
v Kulturnem domu Velenje potopisno predavanje g. Mirana Papeža na temo 
predstavitve Južnoafriške republike, ki jo je obiskal lani, v času svetovnega 
prvenstva v nogometu. Po predavanju bo ob 10.30 uri potekala podelitev spričeval 
po naknadno objavljenem razporedu. Cena predavanja je 2,5 €, izkupiček pa bomo 
po sklepu Upravnega odbora Šolskega sklada, ki ga sestavljajo starši in učitelji, 
namenili šolskemu skladu, kjer se sredstva posredno vračajo nazaj k dijakom. 
Razredni blagajniki za predavanje poberejo denar in ga oddajo v tajništvo šole 
najkasneje do četrtka, 23. 6. 2011, do 12.00 ure. 
 

3. Za zmagovalni oddelek »Eko festivala« - 2. PTI se stroški izleta v višini 102 € 
pokrijejo iz sredstev šolskega sklada. 

 PROSIM, DA SKLEPE, ČE SE Z NJIMI STRINJATE, ČIM PREJ POTRDITE PO E-POŠTI. 

 

Vsi člani Upravnega odbora šolskega sklada smo predlagane sklepe soglasno potrdili. 

Natisnjena elektronska sporočila so priloga arhivskemu izvodu zapisnika. 

 

 

ZAPISALA: 

Nada KRAUTBERGER, predsednica UO  


