
ŠOLSKI CENTER VELENJE 

Trg mladosti 3 

3320 Velenje 

Velenje, 17. 11. 2013 

 

Z A P I S N I K 

6. seje Upravnega odbora Šolskega sklada 

Sestanek  je potekal v sredo, dne 6. 11. 2013 s pričetkom ob 18.00 uri v pisarni ravnatelja 

Elektro in računalniške šole. Vodil ga je g. Tone Kališnik 

PRISOTNI: 

- Člani Upravnega odbora: Tone Kališnik, Biserka Ledinšek, Marta Tajnik, Franc 

Štefanič 

- Ostali prisotni: Simon Konečnik (ravnatelj), Miha Sever (predstavnik dijakov) 

Odsotni: Marija Žnidar (opravičeno), Nada Krautberger (opravičeno), Peter Vrčkovnik 

(opravičeno), Metka Borštnar, Jozo Lukenda 

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. Seje Upravnega odbora šolskega sklada ter 3. 

Korespondenčne seje Upravnega odbora šolskega sklada, 

2. Načrtovanje aktivnosti šolskega sklada za šolsko leto 2013/2014, 

3. Razno. 

 

K 1. točki 

 

Dopolnitev zapisnika 3. Korespondenčne seje: Šola je družini dijaka 2. EL, ki mu je umrla mama, 

prispevala 50€. Ravnatelj je predlagal povrnitev 50€ iz Šolskega sklada na račun šole.  Ravnatelj je še 

pri pregledu zapisnika 5. seje, Ad. 2  in po posvetu s pravno službo prišel do ugotovitev, da na novo 

imenovani članici ne morata biti članici ampak sta lahko namestnici.  Prav tako na sejah ravnatelj in 

predstavnik dijakov nimata glasovalne pravice.  

SKLEP: 

- Iz računa Šolskega Sklada se prenese 50€ na račun šole.  

- Novo imenovani članici postaneta namestnici . 

- Spremembe članstva se vnesejo v Letni delovni načrt.  

 

 



K 2. točki 

 

 

Ravnatelj je vsem zbranim na kratko predstavil Letni delovni načrt, v katerem so podobne aktivnosti 

kot prejšnje leto, ki pa se sproti prilagajajo na podlagi predlogov dijakov in staršev. Prva aktivnost 

Šolskega sklada je planirana za 4. 12. Dijaki bodo ta dan obiskali popoldanske aktivnosti in bodo tako 

prosti 24. 12, ki je drugače normalen delovni dan. Na ta dan se bodo izvajale tri aktivnosti. Prva 

aktivnost je novoletni bazar, za katerega dijaki pripravijo izdelke, katere bodo prodajali na stojnici v 

času skupnih govorilnih ur 4. 12. Na stojnici bo izdelke prodajalo le nekaj dijakov. Polovica denarja od 

prodaje ostane razredu, druga polovica pa gre v Šolski sklad. Druga aktivnost je brezplačno 

predavanje predavatelja Janija Prgiča, ki bo trajalo 110 minut, izvedeno pa bo v dveh terminih. Prvi 

termin bo ob 14. uri drugi pa ob 15.45. uri. Tretja aktivnost pa je koncert skupine Gemaj, sodeloval pa 

bo tudi šolski Oktet in plesno društvo Koleda. Koncert bo v Kulturnem domu Velenje, ob 18.30. uri. 

Cena vstopnice je 5 €. Dijaki se morajo odločiti za predavanje ali pa koncert, na novoletnem bazarju 

pa sodelujejo vsi dijaki. Ga. Marta Tajnik je predlagala, da v kolikor je možno, dijaki naslednji dan 

torej 5.12. nimajo preverjan znanja zaradi odsotnosti celega dneva od doma. Ravnatelj se je s 

predlogom strinjal in dejal, da bo opozoril profesorje na to.  

V spomladanskih mesecih se bo izvedel Eko festival, v okviru festivala se bo skozi celotni teden zbiral 

star papir.  

V tem šolskem letu bo tudi spletna dražba umetnin, ki so nastale pri predmetu g. Vrčkovnika. 

Ravnatelj je še predlagal, da bi nekaj denarja namenili bivšemu dijaku šole, ki je v težkem 

zdravstvenem stanju.  

 

 

 

SKLEP: 

- Prisotni so bili seznanjeni z Letnim delovnim načrtom. 

- Vsi prisotni so se strinjali z dejavnostmi predvidenimi za  4. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K 3. Točki 

 

Ravnatelj je povedal da bodo vse aktivnosti, ki se bodo izvajale predstavljene na 

novembrskem sestanku Skupnosti dijakov.  

Naslednja seje Upravnega odbora Šolskega sklada je predvidena v spomladanskih mesecih.  

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.45 uri. 

 

ZAPISAL: 

Miha Sever 

 

 

 

 


