ZAPISNIK
1. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada
Sestanek je potekal v sredo, dne 6. 4. 2011 s pričetkom ob 18.00 uri v pisarni ravnatelja
Elektro in računalniške šole.
PRISOTNI:
-

-

člani upravnega odbora: Fijavž Jernej, Ledinšek Biserka (od 4. točke dnevnega reda
dalje), Lukenda Jozo, Kališnik Tone, Krautberger Nada, Tajnik Marta in Vrčkovnik
Peter
ostali prisotni: Konečnik Simon (ravnatelj) in Pirnat Nada (za projekt »Eko festival« od 4. točke dnevnega reda dalje)

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika ustanovnega sestanka
2. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika Upravnega odbora šolskega
sklada
3. Sprejem vsebine pravil delovanja šolskega sklada
4. Aktivnosti v zvezi s pridobitvijo načrtovanih sredstev
5. Razno
Ad. 1
Na zapisnik ustanovnega sestanka Upravnega odbora šolskega sklada ni bilo pripomb, zato je
bil soglasno sprejet
SKLEP:
Potrdi se zapisnik ustanovnega sestanka Upravnega odbora šolskega sklada.
Ad. 2
Ker se na ustanovnem sestanku Upravnega odbora šolskega sklada nismo uspeli dogovoriti,
kdo bo prevzel funkcijo predsednika upravnega odbora in tudi nismo izvolili namestnika
predsednika upravnega odbora, smo to nalogo prenesli na 1. sestanek upravnega odbora.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP:
V šolskem letu 2010/2011 bo funkcijo predsednice Upravnega odbora šolskega sklada
opravljala ga. Nada Krautberger. Funkcijo namestnika predsednice Upravnega odbora
šolskega sklada pa bo opravljal g. Tone Kališnik.

Ad. 3
Na ustanovnem sestanku upravnega odbora smo se dogovorili, da vsak posameznik pregleda
osnutek pravil in nanj poda svoje pripombe. Pripombe so se nanašale predvsem na 15. člen
pravil. Zato je bil sprejet
SKLEP:
15. člen pravil delovanja šolskega sklada se spremeni in po novem glasi: 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.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. Upravni odbor na
svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogu sklepov glasuje
pravilo javno, lahko pa se odloči tudi za tajno glasovanje.
Ad. 4
Glede zbiranja načrtovanih sredstev za delovanje šolskega sklada, so bili predstavljeni
nekateri projekti, ki naj bi potekali do konca šolskega leta.
G. Konečnik ter ga. Pirnat sta predstavila projekt »Eko festivala«.
G. Vrčkovnik je za dijake pripravljen izvesti predavanje na temo alpinizma.
Ga. Marta Tajnik je pripravila vlogo za donatorje.
G. Konečnik nas je seznanil, da se dijaki ne bodo udeležili mednarodnega tekmovanja v
robotiki, saj je strokovna ocena, da to tekmovanje ne prinaša bistvenih novosti v stroki. Na
ustanovnem sestanku smo namreč med aktivnosti, ki naj bi se financirale iz šolskega sklada,
umestili tudi to tekmovanje. Bi pa želeli to tekmovanje nadomestiti z udeležbo na evropskem
srečanju robotikov. Zato je bil sprejet
SKLEP:
Med prioritetne naloge šolskega sklada se uvrsti sofinanciranje udeležbe dijakov na
evropskem srečanju robotikov, ki nadomesti udeležbo na mednarodnem tekmovanju v
robotiki.
G. Lukenda je predlagal obvezen prispevek staršev za delovanje šolskega sklada. G. Konečnik
je podal obrazložitev glede obveznih prispevkov staršev ob pričetku šolskega leta. Ta
sredstva so se namreč razporejala v okviru celotnega Šolskega centra. Bo pa na to temo
opravil razgovor z direktorjem Šolskega centra in bo o tem poročal na naslednjem sestanku
šolskega sklada.
Po predstavitvi načrtovanih aktivnosti je bil sprejet

SKLEP:
Do konca šolskega leta se bodo za namen pridobitev sredstev delovanja šolskega sklada
izvajali sledeči projekti:
-

-

Projekt »Eko festival« se bo izvajal 7. maja na Titovem trgu. V dopoldanskem času
bo potekala očiščevalna akcija. V nadaljevanju bo potekalo tekmovanje v izdelavi
rekvizitov iz odpadnega materiala. Vsak oddelek se bo predstavil s svojim izvirnim
izdelkom. Izdelke bo ocenjevala 3-članska komisija. Komisija bo sestavljena iz
predstavnika dijakov, predstavnika učiteljev ter zunanjega strokovnjaka. Istočasno
bodo potekale tudi aktivnosti na stojnicah (svetovanje, alternativni viri energije,
ločevanje odpadkov…). Na stojnicah bodo postavljeni atraktivni hranilniki, kamor
se bodo zbirali prostovoljni prispevki. Teden pred prireditvijo bodo dijaki zbirali
odpadni papir. Oddelek, ki bo najboljši v obeh aktivnostih (največ zbranega
odpadnega papirja in najboljši izdelek iz odpadnega materiala) bo nagrajen z
izletom. Ves izkupiček projekta bo namenjen šolskemu skladu. Sredstva za izlet
nagrajenemu oddelku bodo pokrita iz sredstev šolskega sklada.
G. Peter Vrčkovnik bo konec meseca maja izvedel predavanje o alpinizmu, in sicer
za ceno kino vstopnice. Celoten izkupiček bo namenjen šolskemu skladu.
Ga. Marta Tajnik bo morebitnim donatorjem posredovala vloge za donatorstvo.
Pričnejo se aktivnosti za izvedbo dobrodelnega koncerta, ki naj bi se izvedel v
mesecu septembru.
Ad. 5

Na naslednji seji nas bo ravnatelj seznanil koliko sredstev se je zbralo v okviru projekta »Eko
festivala« ter predavanja g. Vrčkovnika.
Po potrebi se sestanek upravnega odbora skliče še v mesecu juniju.

Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri.

ZAPISALA:
Nada KRAUTBERGER, predsednica UO

