
Z A P I S N I K 

2. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada 

Sestanek  je potekal v sredo, dne 7. 12. 2011 s pričetkom ob 18.00 uri v pisarni ravnatelja 

Elektro in računalniške šole. 

PRISOTNI: 

- člani upravnega odbora: Ledinšek Biserka, Lukenda Jozo, Kališnik Tone, Krautberger 

Nada, Štefanič Franc, Tajnik Marta  

- ostali prisotni: Konečnik Simon (ravnatelj)  

Opravičeno odsoten: Vrčkovnik Peter 

D n e v n i   r e d : 

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

korespondenčne seje Upravnega odbora Šolskega sklada 

2. Aktivnosti v zvezi s pridobitvijo sredstev iz prodaje novoletnih čestitk in ostalih 

izdelkov 

3. Ostale načrtovane aktivnosti Šolskega sklada v šolskem letu 2011/12 

4. Razno 

Ad. 1 

Na zapisnik 1. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada ter zapisnik 1. korespondenčne 

seje Upravnega odbora Šolskega sklada ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet. 

SKLEP:  

Potrdi se zapisnik 1. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada ter zapisnik 1. 

korespondenčne seje Upravnega odbora Šolskega sklada. 

Ad. 2 

G. Konečnik je podal informacijo glede aktivnosti prodaje novoletnih čestitk in ostalih 

izdelkov. Dijaki so izdelovali novoletne čestitke v dveh sklopih, in sicer ročno izdelane 

čestitke ter računalniško oblikovane čestitke, za kar so dijaki upoštevali tudi pravila avtorskih 

pravic. Prav tako so dijaki izdelali še vrsto drugih izdelkov z eko predznakom. Prodaja čestitk 

in ostalih izdelkov je potekala danes, 7. 12. 2011 v preddverju in avli šole. 17. 12. 2011 pa se 

bo prodajala čestitk in ostalih izdelkov izvajala na bazarju na Titovem trgu, kjer bo imela šola 

svojo stojnico. Vse do konca leta pa bo prodaja potekala po oddelkih. Način prodaje pa si 

vsak oddelek kreira po svoje. Ravnatelj je predlagal, da bi oddelek, ki bo pri prodaji 



najuspešnejši tudi nagradili npr. v obliki športnih aktivnosti s piknikom. Prav tako je predlagal 

nagrado avtorju najbolj prodajane čestitke in sicer v obliki dodatne računalniške opreme v 

znesku okoli 50,00 €. Cena čestitke je 1,00 €, vendar je od tega zneska potrebno odšteti vse 

nastale materialne stroške (papir, tisk, kuverte, blokci…). Zaradi transparentnosti dobi vsak 

kupec »blokec« opremljen s številko, štampiljko šole ter zneskom nakupa. Natisnjenih je bilo 

po 50 izvodov vsake čestitke, vseh vzorcev pa je bilo 18, torej smo natisnili 900 čestitk, 110 

pa je še ročno izdelanih. Ravnatelj je na koncu pohvalil vse vključene akterje pri izdelovanju 

čestitk in ostalih izdelkov, še posebej dijake ter njihove mentorje. Ga. Tajnik pa je izpostavila 

pozitivno energijo ter prijaznost dijakov, ki so danes na šoli sodelovali pri prodaji. 

Ad. 3 

G. Konečnik je predstavil še ostale aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli v šolskem letu 2011/12, in 

sicer: 

- zbiranje papirja: Zbiranje papirja v dogovoru s podjetjem PUP lahko poteka celo šolsko 

leto. V ta namen bo na oglasni deski objavljeno obvestilo s termini zbiranja. Najuspešnejši 

oddelek bo na koncu šolskega leta nagrajen.  

- Eko festival: Izvajal bi se podobno kot lansko šolsko leto, in sicer v pomladanskem času. 

- Dobrodelni koncert: Dobrodelni koncert je sicer bil načrtovan že na začetku šol. leta 

2011/12 z izvedbo v mesecu septembru 2011. Zaradi drugih obsežnih aktivnosti, ki so se 

izvajale na šoli, ga takrat ni bilo možno izvesti. Zato je predlog, da ga izvedemo v tem 

šolskem letu, in sicer predvidoma v mesecu aprilu. V aktivnosti za izvedbo koncerta se bomo 

glede na zmožnosti vključili vsi člani Upravnega odbora. Sodelovali bomo pri iskanju 

ansamblov, ki bi bili pripravljeni prostovoljno sodelovati na koncertu. Ga. Tajnik pa bo tudi 

pomagala pri ugodnem nakupu pijač na koncertu. O aktivnostih posameznikov na tem 

področju se bomo obveščali preko e-pošte. 

Zbrana sredstva iz navedenih aktivnosti bodo namenjena posameznim dijakom, ki bodo 

zaradi slabega socialno ekonomskega statusa potrebovali pomoč ter za vzpodbudo 

oddelkom, ki pozitivno izstopajo.  

Ad. 4 

- Dogovorili smo se, da Upravni odbor Šolskega sklada razširimo še s predstavnikom 

dijakov.  

Zato je bil soglasno sprejet 

SKLEP: 

Dopolni se 9. člen Pravil Šolskega sklada Elektro in računalniške šole Šolskega 

centra Velenje. V zadnjem odstavku se doda tretja alinea, ki se glasi: 



- »en predstavnik dijakov«. 

Predstavnika dijakov se izbere izmed eko referentov, ki zastopajo posamezni 

oddelek. Pri odločitvi za tega dijaka pomagajo učitelji, člani upravnega odbora šol. 

sklada, ki poznajo dijake. 

- Ga. Ledinšek je podala obrazložitev glede zamenjave člana Upravnega odbora 

Šolskega sklada s strani predstavnika staršev. G. Fijavž Jerneja je nadomestil g. 

Štefanič Franc, kar je bilo dogovorjeno in potrjeno na roditeljskem sestanku oddelčne 

skupnosti dne 28. 9. 2011. 

 

- Člani Upravnega odbora smo se dogovorili, da se gradiva za sestanke Upravnega 

odbora (vabila, zapisniki, ostala gradiva) posredujejo po e-pošti. S tem bomo 

prispevali k varčevanju pri materialnih stroških za delovanje Šolskega sklada (papir, 

tisk, poštnina …). 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 

 

ZAPISALA: 

Nada KRAUTBERGER 

 

 


